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Eerste woorden 

Van elke dag gym op school tot hogere salarissen: zo wordt de zorg pandemiebestendig. 

Minister Kuipers komt dit kwartaal met twee langetermijnvisies voor de zorg bij een volgende 
ernstige uitbraak van corona of een heel nieuw virus. Wat moeten volgens experts de 
uitgangspunten zijn bij die ‘pandemische paraatheid’? 

Preventie is essentieel om een samenleving niet meer zo te laten ontwrichten door een 
infectieziekte, zeggen experts, en dat begint al van jongs af aan. 

Ga er maar aan staan, een langetermijnvisie neerzetten voor zoiets grilligs als een virus. Na 
twee jaar pandemie weet iedereen hoe snel het strijdveld kan veranderen, en dus ook de 
benodigde aanpak. De eerste gevallen, de volstromende ic’s, de opmars van testen, de vaccins 
waar mensen wel of niet aan wilden, de zelftests die in elke winkel liggen, de volgende variant 
die razend besmettelijk is, maar juist minder problemen geeft bij het grootste 
hoofdpijndossier, de ic’s. En dan kan het bij een volgend virus bovendien allemaal weer totaal 
anders lopen. 

En toch moet die er komen, zo’n langetermijnvisie, klinkt de roep uit zowel de samenleving 
als de Kamer. Voor de samenleving als geheel, maar vooral voor de zorg, de bottleneck 
waardoor alles en iedereen steeds in lockdown moest. 

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid presenteert nog dit kwartaal twee van zulke 
visies. De ene, nog deze maand, met plannen voor dit jaar en komende winters, de andere, in 
maart, over ‘pandemische paraatheid’ voor als er nieuwe virussen opduiken. 

Cruciaal bij zo’n langetermijnplan voor de zorg is om je niet blind te staren op de problemen 
van het huidige coronavirus, zegt Armand Girbes, hoofd van de ic-afdeling van het Amsterdam 
UMC. ‘We moeten de zorg niet covidproof maken, we moeten de zorg voor álle aandoeningen 
die er zijn zo goed mogelijk organiseren.’ 

 

Basisschoolleerlingen in Landgraaf krijgen een gezonde lunch verzorgd door de school, tijdens 
een gezondheidsproject voor kinderen in Limburg ‘Covid heeft ons met de neus op de feiten 
gedrukt over het belang van een gezond leven. Foto: Marcel Van den Bergh / de Volkskrant 
 
Want, zegt Girbes, elke ziekte, elke mogelijke virusuitbraak, heeft zo z’n eigenaardigheden, 
waar de zorg op toegerust moet zijn. ‘Bij corona is de bijzonderheid dat het heel besmettelijk 
is en grote aantallen mensen raakt, en daarmee grote pieken in de zorg kan geven.’ Juist door 
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al die virusvarianten ‘wordt het de hoogste tijd dat het OMT en het kabinet precies gaan 
definiëren wat nu de doelen van het beleid zijn. Het was de druk op de ic’s, toen werden het 
de ziekenhuizen en nu weet ik het niet meer precies.’ 

En in het vervolg daarvan: is massaal testen dan nog wel nodig? (‘Uit wetenschappelijk 
oogpunt ben ik een groot tegenstander van lukraak testen.’) Of wat te denken van het 
coronatoegangsbewijs? 

Bovendien, zegt Bianca Buurman, voorzitter van V&VN, de beroepsvereniging van 
verpleegkundigen en verzorgenden, heeft het niet veel zin bij pandemische paraatheid alleen 
naar Nederland te kijken. ‘Er is een mondiale aanpak nodig, zodat de vaccinatiegraad overal 
hoog is.’ 

Met die voorbehouden maar vast benoemd, dan toch: hoe de zorg zich kan voorbereiden op 
een toekomst met een pandemisch virus in vier thema’s. 

1.De zorg coronaproof maken begint op de crèche 
 
Vergeet de ic’s, vergeet de zuurstofapparaten thuis, vergeet dashboards met gedetailleerde 
informatie over het aantal tests, gevaccineerden en sterfgevallen. Denk aan gymlessen, veilige 
speeltuinen en water op het kinderdagverblijf. 
 
Wil je de Nederlandse samenleving nooit meer zo laten ontwrichten door een infectieziekte, 
dan is preventie – te beginnen vanaf de geboorte – verreweg de belangrijkste manier. Daarvan 
is Maria Jansen, hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid aan de Universiteit 
Maastricht, stellig overtuigd. 
 
Dat het coronavirus het hardste toesloeg bij mensen met chronische aandoeningen als 
obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten is geen toeval, zegt Jansen. Dat zal met een volgend 
virus weer zo zijn. ‘Covid heeft ons met de neus op de feiten gedrukt over het belang van een 
gezond leven. Dus: eten volgens de aanbevelingen van het voedingscentrum, voldoende 
bewegen, een gezonde leefomgeving.’ 
 
Dat valt op populatieniveau alleen voor elkaar te krijgen als je daar vroeg mee begint. Had in 
1980 amper vijf procent van de kinderen overgewicht, nu gaat dat naar de zeventien procent. 
En heb je op jonge leeftijd eenmaal kilo’s te veel, ‘dan trekt dat het hele leven door een wissel 
op je gezondheid.’ 
 
En dus: crèches waar baby’s de ruimte hebben om te tijgeren en te kruipen, gezonde 
fruithapjes, water en thee (verboden: gezoete drankjes) ‘en voldoende begeleiders zodat zij de 
tijd hebben om de kinderen te stimuleren tot bewegen,’ 
 
Op de basisschool: elke dag gym en bewegen, fruit, water, en dagelijks een half uur samen 
lunchen, gezond en door school verstrekt. Jansen: ‘We hebben in Limburg een project gedaan 
waarin dit samenkwam. Na vier jaar onderzoek bleek: de kinderen deden actiever aan sport 
en spel, ze aten veel meer groente en fruit, dronken meer water. En wat ze op school leren, 
heeft ook echt een educatieve uitwerking op de ouders.’ 
 
Zou je dit voor alle basisschoolleerlingen in Nederland willen, dan kost dat ruim een miljard 
per jaar. Veel geld, maar te overzien, zegt Jansen. ‘We geven 100 miljard per jaar uit aan zorg, 
slechts een paar procent daarvan aan preventie.’ Ter vergelijking: een ic-bed, waar slechts één 
patiënt per keer kan worden behandeld, kost 1 miljoen euro per jaar. ‘Dan kun je het geld 
beter aan preventie besteden dan het aantal ic-bedden te verhogen.’ 
 
We hebben inderdaad te veel gekeken naar ‘het eind van de keten, de ic-capaciteit’, vindt 
V&VN-voorzitter Buurman. ‘Daar hebben we continu op de grens gezeten. Maar de basis van 
het beleid moet gericht zijn op de publieke gezondheid, op het verkleinen van 
gezondheidsverschillen, op het bereiken van de kwetsbare groepen zodat ook zij de juiste 
informatie krijgen en zich in hun eigen wijk kunnen laten vaccineren.’ 
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En vraag je mensen zichzelf te testen, maak dat dan ook financieel haalbaar. Buurman: ‘Je 
kunt nog zoveel aan infectiepreventie willen doen en zeggen: ‘zelf testen is belangrijk’, maar 
als je van 80 euro per week moet rondkomen met een gezin van vier, dan is 24 euro voor twee 
keer testen per week veel te duur.’ 
 

 
Een COPD-patiënt houdt een app bij over zijn ziekte. Door technologie te gebruiken kan de 
zorg op niveau blijven terwijl de druk op ziekenhuizen wordt verminderd. Foto: Pauline Niks 
 
2. Nieuwe technieken brengen de zorg (noodgedwongen) naar huis 
 
De afgelopen twee coronajaren is het gelukt om ziekenhuiszorg naar de mensen thuis te 
brengen. Buurman: ‘Op een gegeven moment zaten er meer mensen thuis aan de zuurstof 
dan in het ziekenhuis.’ Die ontwikkeling moet worden versterkt, vindt zij. ‘Dat vermindert niet 
alleen de druk op de ziekenhuizen, het maakt ook het vak van wijkverpleegkundige 
interessanter. En dat is goed, want daar is een groot tekort aan.’ Beide voordelen komen bij 
verdere omgang met het coronavirus (en het toenemend aantal ouderen dat thuis blijft wonen) 
enorm van pas. 
 
Tijdens de coronacrisis kwam deze vorm van zorg improviserend van de grond, altijd 
gekoppeld aan een ziekenhuis, van waaruit de artsen en verpleegkundigen de patiënten in de 
gaten hielden. Nu is het tijd voor harde afspraken per regio over welke technologieën 
beschikbaar zijn, wie verantwoordelijk is voor de patiënten en hoe alle zorginstellingen dan 
samenwerken, zegt Buurman. ‘Zorg rondom hartfalen, COPD en dus ook corona kun je prima 
thuis bieden. Dat levert even goede, zo niet betere, zorg op. Ouderen raken in hun eigen 
woning minder vaak verward en ze kunnen zelfstandiger blijven in de thuissituatie.’ 
 
Het belang van dat laatste kan niet vaak genoeg worden benadrukt, zegt Anneke Westerlaken, 
voorzitter van Actiz, de branchevereniging van ouderenzorgorganisaties. ‘De coronacrisis is 
een voorbode van wat we te zien krijgen als de vergrijzing toeslaat en daardoor het 
personeelstekort nog verder toeneemt, ruwweg de periode van 2025 tot 2040. De crisis heeft 
blootgelegd dat de drempel voor de inzet van technologie omlaag moet, om personeel zo 
efficiënt mogelijk in te zetten.’  
Facetimen, automatische medicijndispensers (die op het juiste tijdstip de juiste medicijnen in 
een bakje laten vallen) en camerabrillen waarmee een specialist op afstand met de verzorgende 
kan meekijken: drie jaar geleden golden ze nog als facultatieve gadgets, in tijden van een 
pandemie is er de luxe niet meer ze links te laten liggen, vindt Westerlaken. 
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Een vrouw verzorgt haar moeder in een zorgcentrum in Voerendaal. De thuiszorg wordt 
spaarzamer. ‘Het is daarom enorm belangrijk om met naasten het gesprek aan te gaan: hoe 
zie ik het leven als ik oud ben?’ Foto: Marcel van den Bergh / de Volkskrant  
 
3. Zorg op de oude dag is geen vanzelfsprekendheid 
 
Een van de belangrijkste voorbereidingen op de zorg ten tijde van een oplaaiende 
coronavariant of een geheel nieuwe pandemie, is de bewustwording dat er in veel gevallen 
nauwelijks zorg beschikbaar is. Een harde realiteit, die Actiz-voorzitter Westerlaken niet 
probeert te verbloemen. 
 
‘Veel Nederlanders hebben nog het beeld dat zij naar een bejaardentehuis kunnen als zij oud 
zijn. Dat is niet zo. De verzorgingshuizen bestaan niet meer en het verpleeghuis is de ic van 
de ouderenzorg. Daar kom je echt niet als je een keer van je fiets valt, of de boodschappen 
niet kunt onthouden.’ 
 

 
Drukte in het HagaZiekenhuis in Den Haag eind november. Corona heeft laten zien dat de 
bezettingsgraad van ic’s omlaag moet, zegt ic-hoofd Armand Girbes. Dan kun je kleine 
oplevingen zonder problemen aan. Foto: Marcel Van den Bergh / de Volkskrant 
 
De thuiszorg die er is, wordt steeds spaarzamer. Westerlaken: ‘Het is daarom enorm belangrijk 
om met naasten het gesprek aan te gaan: hoe zie ik het leven als ik oud ben? Wie heb ik in 
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mijn netwerk om mij te ondersteunen, om niet eenzaam te worden, om me te helpen met de 
dagelijkse bezigheden. Het is straks niet vanzelfsprekend dat er zorgverleners beschikbaar 
zijn om alle vormen van zorg te bieden.’ 
 
De afgelopen maand lag het ziekteverzuim in de zorg op het hoogste niveau in twintig jaar tijd. 
‘De kans dat corona blijft terugkomen, is natuurlijk best aanwezig’, zegt Westerlaken. ‘Dan 
blijven we in de wintermaanden last houden van een hoog verzuim. Ouderen zullen dan nog 
meer dan nu een beroep moeten doen op mantelzorgers.’ 
 
Als de coronacrisis daarmee ‘een impuls geeft aan een gesprek over de kwetsbaarheid en de 
illusie van de maakbaarheid van het leven, dan is dat iets heel moois’, zegt Westerlaken. 
Eenzelfde gesprek is in de verpleeghuizen al op gang gekomen, met als voornaamste conclusie: 
welke variant of nieuw virus er ook mag komen, nooit meer zullen de huizen al het bezoek 
weren. ‘Het gaat in de laatste fase vooral om kwaliteit van leven, in plaats van dat risicomijding 
centraal staat.’ 
 
4. Het ziekenhuis moet flexibeler worden 
 
Hoe een ziekenhuis klaar moet zijn voor een volgende pandemie? Voor een antwoord op die 
vraag valt ic-hoofd Girbes terug op de telefoonwachtrijentheorie. Die stamt uit de tijd dat 
telefooncentrales nog telefonisten hadden die mensen doorverbonden. Is er één, dan is die 
100 procent van de tijd aan het werk en kan die veel telefoontjes niet aannemen. Werken er 
honderd, dan hebben zij het grootste gedeelte van de tijd niets te doen. 
 
‘Je moet dus een idee hebben van de ideale bezettingsgraad. Daar weet ik wat van als het om 
ic’s gaat. Bij 80-85 procent bezettingsgraad, waarbij dus soms alle bedden bezet zijn en soms 
maar 70 procent, geldt er een acceptabele kans dat iemand niet op de ic terechtkan. Maar in 
Nederland werd er altijd gezegd: de bezettingsgraad moet zo hoog mogelijk zijn, voor covid was 
die vaak dik boven de 90 procent. Dan wordt de ‘weigeringskans’ dus groter.’ 
 
Corona heeft laten zien de bezettingsgraad omlaag moet, zegt Girbes. Dat maakt het systeem 
flexibeler en dan kun je kleine oplevingen zonder problemen aan, maar het betekent wel ‘dat 
je af en toe wat minder te doen hebt.’ 
 
Als het virus dan echt oplaait, omdat corona in de kern ‘een seizoensgebonden, besmettelijke 
ziekte’ is, moeten ziekenhuizen dat kunnen opvangen. Door afdelingen in de ziekenhuizen om 
te bouwen tot covidklinieken. Door verpleegkundigen specifieke taken te geven en ze langere 
dagen te laten werken (tegen een hogere beloning en betere arbeidsvoorwaarden op het gebied 
van kinderopvang, boodschappendienst en parkeerplekken). Zo ‘kun je de boel efficiënter 
organiseren en de pieken opvangen.’ denkt Girbes. 
 
Die flexibilisering is de afgelopen jaren mogelijk gebleken, zegt verpleegkundigen-voorzitter 
Buurman, maar nog wel te veel vanuit de gedachte: ‘Hup, we zetten de poppetjes hier neer, 
en dan weer daar.’ Dat is niet goed voor de patiënt, verpleegkundigen werden van afdeling A 
naar B naar C gesleept. ‘Ziekenhuizen moeten meer met hun verpleegkundigen gaan 
meedenken: maak de roosters goed, regel de kinderopvang. Doe je dat niet, ben je daarin te 
weinig flexibel, dan gaan verpleegkundigen zzp’en, vertrekken ze naar een andere afdeling of 
verlaten zelfs de zorg.’ 
 
De covidcrisis heeft nou juist laten zien dat de zorgorganisaties er alles ‘maar dan ook echt 
alles’ aan moeten doen om hun personeel te behouden, zegt Buurman. Dus ja, ook een hoger 
salaris. ‘De belangrijkste bedreiging voor de zorg’, zegt Actiz-voorzitter Westerlaken, ‘is het 
gebrek aan personeel. Dat het nieuwe kabinet nu niets doet voor een betere beloning is echt 
onverstandig. Dat zou bij de plannen voor pandemische paraatheid niet moeten uitblijven.’ 
Bron: De Volkskrant, 1 februari 2022. 
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Benzine nu al duur? De prijs zou komende jaren wel eens door het dak 
kunnen gaan 
 
Automobilisten betalen recordprijzen aan de pomp: een liter euro 95 kostte dinsdag 2,15 euro. 
Voor hen is er slecht nieuws, want de olieprijs (en daarmee die van diesel en benzine) kan de 
komende jaren weleens exploderen. De oorzaak: dreigende tekorten. 
 
Ook Nederlanders die de gasmarkt niet op de voet volgen, weten sinds kort dat de prijs van 
aardgas torenhoog is. Een blik op de energierekening van afgelopen maand zegt genoeg. Door 
het wereldwijde economisch herstel, kleine gasvoorraden en de Oekraïnecrisis is aardgas nu 
vijf keer duurder dan een jaar geleden. 
 
Ook aan de pomp is het lachen veel automobilisten vergaan. Wie afgelopen week al schrok 
van een benzineprijs van 2,15 euro per liter moet zich schrap zetten, zeggen experts. Het kan 
nog weleens veel meer worden. 
 
De olieprijs, die deze week het hoogste niveau sinds 2014 bereikte, gaat als het tegen zit die 
van gas achterna. Dat stelt onder meer ABN Amro in een rapport over de wereldwijde 
energiesector. Het staat een beetje verstopt aan het einde: ‘Een situatie van krapte zoals we 
die momenteel ervaren in de gasmarkt, is voor de oliemarkten op termijn niet ondenkbaar.’ 
 
Gas is nu vijf keer zo duur. Olie straks ook? Hoe kan dat? Een van de redenen is dat de 
wereldwijde zoektocht naar olie op een lager pitje is gezet. Onder druk van aandeelhouders en 
overheden, die omwille van het klimaat de overstap naar een duurzamere energievoorziening 
willen forceren, zoeken olieconcerns nu minder intensief naar nieuwe velden. 
 
Dat is goed nieuws voor het klimaat: volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) 
nemen de investeringen in de olie- en gassector voldoende af om de CO2-uitstoot in 2050 op 
nul te hebben. Maar, waarschuwt het IEA, zelfs als wereldwijd alle plannen daadwerkelijk 
worden uitgevoerd, is de opmars van groene energie volstrekt onvoldoende om het gat met 
fossiele energie te dichten. 
 
‘We waarschuwen al jaren dat de investeringen in de wereldwijde energiesector volstrekt 
onvoldoende zijn’, mopperde IEA-baas Fatih Birol vorig jaar. ‘Hierdoor dreigt meer turbulentie 
voor de wereldwijde energiemarkten.’ Dat is jargon voor: hevige prijsschommelingen. 
 
De vraag naar energie wordt de komende jaren mogelijk groter dan het aanbod. Als dit gebeurt, 
dan zijn de economische wetten onverbiddelijk: prijzen zullen stijgen. Of de wereld moet op 
korte termijn veel minder energie gaan verbruiken. Maar die kans is niet erg groot, zegt Hans 
van Cleef, energie-econoom bij ABN Amro en schrijver van het rapport. ‘In werkelijkheid zie je 
een groei, of minstens een gelijke vraag naar energie.’ 
 
Problemen aan de aanbodkant zijn er nu al; olieproducerende landen hebben de grootste 
moeite hun productie te verhogen. Goede voornemens zijn er genoeg. De Opec, de organisatie 
van olieproducerende landen, zal woensdag bekendmaken dat die dagelijks 400 duizend vaten 
olie extra gaat leveren. Maar het is de vraag of landen als Nigeria, Angola en zelfs Rusland de 
extra hoeveelheden kunnen oppompen, zegt Van Cleef. Afgelopen maand werd al minder 
geleverd dan was beloofd. 
 
De oorzaak hiervan is dat westerse olieconcerns al zijn begonnen aan een gedeeltelijke 
terugtrekking. Op eigen kracht lukt het deze landen niet de productie op te voeren, daarvoor 
ontbreekt het ze aan kennis. 
 
Volgens het IEA groeit het aanbod van groene energie afkomstig van zon en wind weliswaar 
snel, maar niet hard genoeg. ‘In feite gooien we onze oude schoenen weg, terwijl we van de 
nieuwe alleen nog maar de veters hebben’, zegt Van Cleef. 
 
Normaal gesproken is Saoedi-Arabië bereid de oliekraan wat verder te openen. Een beetje 
méér kan altijd, maar niet in de hoeveelheden die mogelijk nodig zijn. Andere Opec-landen 
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zullen tegenstribbelen, uit angst dat Saoedi-Arabië een te groot marktaandeel krijgt. Ook de 
Verenigde Staten, in potentie ’s werelds grootste olieproducent, zullen geen soelaas bieden, 
omdat president Biden de winning van schalie-olie heeft beperkt. Extra olie uit Iran is mogelijk 
als de VS een atoomdeal sluiten met dit land, maar het is onzeker of zo’n akkoord er op korte 
termijn in zit. 
 
Zo dreigt voor olie hetzelfde scenario als voor aardgas. Of de olieprijs ook met een factor vijf 
stijgt, achten experts onwaarschijnlijk. ‘Aan de andere kant: aan het begin van de 
coronapandemie riep ik eens dat een negatieve olieprijs ondenkbaar was. Nog diezelfde avond 
was het zover’, aldus Van Cleef. 
 
Hoe hard de olieprijs precies zal stijgen en wanneer dit gebeurt, weet niemand. Maar, 
waarschuwt de ABN-econoom, ‘een prijsschok komt meestal eerder dan verwacht en pakt 
bijna altijd heviger uit’. Bron: De Volkskrant, 2 februari 2022. 
 
Weer onthulling over illegaal coronafeestje met premier Boris Johnson 
 
De lijst illegale coronafeestjes met de Britse premier Boris Johnson blijft maar groeien. De 
Britse krant The Guardian komt met de jongste onthulling. De regeringsleider zou, ondanks 
coronamaatregelen, op 14 januari vorig jaar aanwezig zijn geweest op een afscheidsborrel van 
functionarissen in zijn ambtswoning in Downing Street (Londen).  
 
Johnson zou vijf minuten zijn gebleven en een toespraak hebben gehouden, en dat tijdens de 
strikte lockdown in het Verenigd Koninkrijk rond kerst. 
 
Het incident is gemeld in het spraakmakende, begin deze week gepubliceerde onderzoek van 
topambtenaar Sue Gray naar mogelijke illegale bijeenkomsten van Johnson en zijn 
medewerkers. Maar verdere details stonden er niet, aldus The Guardian. Volgens de krant 
werd er prosecco gedronken en is het een van de coronafeestjes die nu ook door de politie 
onder de loep worden genomen. 

Johnson is onder vuur komen te liggen door de feestjes in coronatijd. Volgens de oppositie 
heeft hij het parlement daarover belogen, een doodzonde. Maar ook binnen Johnsons eigen 
conservatieve partij nemen leden afstand van hem. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Als je maar voldoende macht ervaart zijn de regels er niet voor jou 

Steven Pont schrijft wekelijks over psychologie. In zijn eerste column probeert de psycholoog 
te begrijpen waarom mensen in machtige posities over de schreef gaan en misbruik maken 
van hun positie. 

Steeds weer blijkt hoe moeilijk het voor mensen is om met een bevoorrechte positie om te 
gaan. Of het nu gaat om Jeroen Rietbergen, Boris Johnson, Ghislaine Maxwell of één van de 
tientallen anderen die jaarlijks door de mand vallen. Macht lijkt voor een mens moeilijk 
langdurig te dragen zonder dat het uiteindelijk een keer ontspoort. Ook bij directeuren, 
leidinggevenden en teamleiders lijken niet altijd de mooiste menselijke eigenschappen naar 
boven te komen zodra ze in een bevoorrechte positie terecht zijn gekomen. Waarom is dat 
eigenlijk? 

We kunnen er op twee manieren naar kijken. Een van de theorieën is dat als je iemand macht 
geeft, de ware aard van de mens – die dus niet zo fraai is – naar boven komt. Uit experimenten 
blijkt dat als je willekeurige proefpersonen de touwtjes in handen geeft, ze niet alleen vaker 
valsspelen, maar ook vinden dat ze meer rechten hebben dan anderen. Dat is wat macht dus 
kennelijk met de mens doet. Je voelt je uitverkoren en de regels die voor anderen gelden, 
gelden niet voor jou. 

Het grootste gevaar is namelijk dat ze zich boven anderen verheven voelen. Volgens andere 
theorieën ligt de reactie op macht meer aan iemands persoonlijkheid. Er zijn mensen die van 
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nature iets meer met macht hebben dan anderen, net zoals je iets met sport kunt hebben of 
niet. En waarschijnlijk is het een giftige mix. Mensen die van nature macht al aantrekkelijk 
vinden, hebben een grotere kans maatschappelijk boven te komen drijven. En als ze dan 
eenmaal een machtspositie hebben bereikt, maken ze – zoals de mens nu eenmaal geneigd is 
te doen – gebruik van de mogelijkheden die dat geeft. Ook als dat het daglicht eigenlijk niet 
kan verdragen. 

Welke van deze theorieën ook waar is, waar het natuurlijk om draait is dat mensen in een 
machtspositie zich van de valkuilen bewust zijn. Het grootste gevaar is namelijk dat ze 
zich boven anderen verheven voelen. En als je dat maar voldoende voelt, kun je bijvoorbeeld 
als bandleider denken dat je je van alles kunt permitteren, als prime minister denken dat je 
uitgebreid feestjes op je kantoor kan geven, of dat je rücksichtslos minderjarige meisjes voor 
je miljardairsvriend mag ronselen. Want als je maar voldoende macht ervaart, dan zijn de 
regels er niet voor jou. 

Dus lees je dit en heb je macht, pas dan een beetje extra op. Je bent als mens echt niet boven 
anderen verheven, je hebt alleen wat meer macht. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Goedkeuring gevraagd voor het toedienen van coronavaccins aan 
kinderen onder de vijf jaar oud 

Pfizer en BioNTech hebben de Amerikaanse toezichthouder FDA om goedkeuring 
gevraagd voor het toedienen van coronavaccins aan kinderen onder de vijf jaar oud. De FDA 
heeft aangegeven op 15 februari te vergaderen en de aanvraag te beoordelen. 

Als de FDA de aanvraag goedkeurt is het de eerste keer dat kinderen tussen de zes maanden 
en vijf jaar ingeënt kunnen worden tegen het coronavirus. Voor oudere kinderen is dat al wel 
mogelijk. 

De aanvraag is voor het toedienen van twee doses, al geven de bedrijven aan dat een derde 
vermoedelijk nodig is om 'een hoog niveau van bescherming te krijgen tegen bestaande en 
potentiële toekomstige varianten', zegt Pfizer-directeur Albert Bourla in een verklaring. 

Om het risico op neveneffecten te verkleinen koos Pfizer ervoor prikken met lagere doses van 
het vaccin aan kinderen te geven. In december bleek dat te werken bij kinderen van 0 tot 2 
jaar oud, maar niet bij kinderen van 2 tot 5 jaar oud. Toen werd gestart met het toedienen 
van een derde lage dosis, maar de resultaten daarvan worden pas over enkele maanden 
verwacht. 

Toch kozen de bedrijven ervoor nu vast de aanvraag voor de eerste twee prikken in te dienen 
bij de FDA. ‘Als twee doses worden goedgekeurd kunnen ouders beginnen met het vaccineren 
van hun kinderen, terwijl ze wachten op goedkeuring voor de derde dosis’, zegt Bourla. Bron: 
AD, 1 februari 2022. 

In de Tweede Kamer klinkt steeds meer kritiek op de wet die de 
coronamaatregelen mogelijk maakt 

In de Tweede Kamer klinkt steeds meer kritiek op de wet die de coronamaatregelen mogelijk 
maakt. Het parlement debatteerde dinsdag tot laat over de vierde verlenging van de wet, die 
al op 1 december inging en duurt tot 1 maart. 

De verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) zal volgende week 
waarschijnlijk wel (achteraf) worden goedgekeurd, maar veel partijen vroegen zich af of het 
niet tijd wordt om uit de crisisstand te komen, en van de noodwetgeving af te stappen. 

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt het tijd voor 'democratisch herstel', twee jaar na 
het begin van de pandemie. Samen met de PvdA en de SP stelt zij voor om de manier waarop 



10 
 

over de Twm wordt besloten om te draaien: het parlement zou voortaan eerst toestemming 
moeten geven. Gebeurt dat niet, dan vervalt de Twm, zo stelt zij voor. 

Veel Kamerleden maakten het bredere punt dat er anders moet worden omgegaan met de 
inperking van grondrechten, nu er geen sprake meer is van een acute crisis. Mirjam Bikker 
van de ChristenUnie vindt dat er qua proportionaliteit nu sprake is van een 'grijs gebied', 
hoewel ze de huidige verlenging van de wet nog wel steunt. 

Veel kritiek klonk ook op het feit dat mensen die twee vaccinaties hebben gehad, maar geen 
booster, binnenkort hun coronatoegangsbewijs kwijtraken. Volgens SP-Kamerlid Maarten 
Hijink is dit niet terecht, aangezien deze mensen nog steeds goed beschermd zijn tegen 
ernstige ziekte, en dat het het draagvlak voor het beleid ondermijnt. 

De Kamer stemt woensdag over de verlenging van de Twm, en de ingediende moties en 
amendementen, waaronder het voorstel van Westerveld. Bron: AD, 1 februari 2022. 

De eilandengroep Tonga die in januari werd getroffen door 
een onderzeese vulkaanuitbarsting gaat in lockdown 

De eilandengroep Tonga, die in januari werd getroffen door een onderzeese 
vulkaanuitbarsting, gaat in lockdown nadat bij twee havenwerkers Covid-19 is vastgesteld. 
Tonga had voor de noodhulp aankwam slechts een coronageval gehad, een reiziger die in 
oktober was aangekomen op een repatriëringsvlucht uit Nieuw-Zeeland. 

‘Geen enkele boot mag van het ene eiland naar het andere varen en er zullen geen 
(binnenlandse) vluchten meer plaatsvinden’, zei minister-president Siaosi Sovaleni in een 
toespraak. De grenzen worden de komende 48 uur gesloten. De lockdown wordt daarna 
geëvalueerd. 

Op 15 januari barstte de onderzeese vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai uit. Daarna 
overspoelde een tsunami delen van Tonga. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Ook 
werden delen van de eilandengroep, waaronder de hoofdstad Nuku'alofa, onder een laag as 
bedekt en scheurde een onderzeese internetkabel, waardoor communicatie met het land 
bemoeilijkt werd. 

De afgelopen weken stuurden landen als Australië, Nieuw-Zeeland en 
Japan hulpgoederen per vliegtuig en per schip. Omdat Tonga coronavrij was, werden 
daarbij strenge regels gehandhaafd. Zo werden noodhulpgoederen contactloos afgeleverd. 

De twee coronagevallen werden ontdekt omdat Tonga sinds de noodhulp op gang kwam meer 
testen uitvoert. Beide mannen hebben twee prikken gehad en hadden geen symptomen. Bron: 
AD, 2 februari 2022. 

Aantal coronabesmettingen Tonga loopt op na vulkaanuitbarsting 

Het aantal coronabesmettingen op Tonga loopt op nu de eilandengroep kampt met de nasleep 
van een onderzeese vulkaanuitbarsting eerder dit jaar. Donderdag werden 31 nieuwe 
besmettingen gemeld, waardoor het aantal patiënten in het land in een klap verdubbelde. 

Hoewel het in vergelijking met veel andere landen om lage aantallen gaat, zijn dit voor Tonga 
besmettingsrecords. De eilandengroep bleef gedurende de coronapandemie virusvrij, op één 
besmetting na. Omdat landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Japan de afgelopen weken per 
vliegtuig en per schip hulpgoederen stuurden naar aanleiding van de vulkaanuitbarsting en 
daaropvolgende tsunami, kampt het land nu met een corona-uitbraak. 

Waar de uitbraak met de Omikron-variant van het coronavirus precies begon, blijft nog 
onduidelijk. Er golden strenge quarantainemaatregelen voor reddingswerkers die naar Tonga 
trokken, toch bleek het lastig om het virus volledig buiten te houden. Zo moest een Australisch 
hulpvliegtuig omkeren nadat er een positief geval aan boord bleek te zijn en tientallen 
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bemanningsleden van een marineschip raakten onderweg naar Tonga besmet met het 
coronavirus. 

Australië benadrukte eerder echter dat het vermoedelijk niet verantwoordelijk is voor de 
uitbraak. De hoge militair Greg Bilton verklaarde dat het virus ‘niet lijkt te zijn overgedragen’ 
via het marineschip Adelaide, dat de coronagevallen aan boord had. 

De 100.000 inwoners van Tonga blijven voorlopig in lockdown vanwege de uitbraak. Alle niet-
essentiële bedrijven en scholen zijn gesloten. Het land kampt nog altijd met 
communicatieproblemen nadat de enige glasvezelverbinding met de eilandengroep verbroken 
werd. Bron: De Telegraaf, 2 februari 2022. 

Het aantal coronabesmettingen op Tonga loopt verder op  

Het aantal coronabesmettingen op Tonga loopt op nu de eilandengroep kampt met de nasleep 
van een onderzeese vulkaanuitbarsting eerder dit jaar. Donderdag werden 31 nieuwe 
besmettingen gemeld, waardoor het aantal patiënten in het land in een klap verdubbelde. 

Hoewel het in vergelijking met veel andere landen om lage aantallen gaat, zijn dit voor 
Tonga besmettingsrecords. De eilandengroep bleef gedurende de coronapandemie virusvrij, 
op één besmetting na. Omdat landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Japan de afgelopen 
weken per vliegtuig en per schip hulpgoederen stuurden naar aanleiding van de 
vulkaanuitbarsting en daaropvolgende tsunami, kampt het land nu met een corona-uitbraak. 

Waar de uitbraak met de Omikron-variant van het coronavirus precies begon, blijft nog 
onduidelijk. Er golden strenge quarantainemaatregelen voor reddingswerkers die naar Tonga 
trokken, toch bleek het lastig om het virus volledig buiten te houden. Zo moest een Australisch 
hulpvliegtuig omkeren nadat er een positief geval aan boord bleek te zijn en tientallen 
bemanningsleden van een marineschip raakten onderweg naar Tonga besmet met het 
coronavirus. 

Australië benadrukte eerder echter dat het vermoedelijk niet verantwoordelijk is voor de 
uitbraak. De hoge militair Greg Bilton verklaarde dat het virus 'niet lijkt te zijn overgedragen' 
via het marineschip Adelaide, dat de coronagevallen aan boord had. 

De 100.000 inwoners van Tonga blijven voorlopig in lockdown vanwege de uitbraak. Alle niet-
essentiële bedrijven en scholen zijn gesloten. Het land kampt nog altijd met 
communicatieproblemen nadat de enige glasvezelverbinding met de eilandengroep verbroken 
werd. Bron: AD, 10 februari 2022. 

Het aantal mensen dat een boostervaccinatie haalt neemt af 

Het aantal mensen dat een boostervaccinatie haalt, neemt af. De GGD'en proberen op lokaal 
niveau om mensen toch over te halen de prik te nemen. Komende weken krijgen asielzoekers 
hun boosterprik, aldus een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. 

Regionale GGD'en werken samen met onder meer religieuze instellingen, universiteiten en 
buurthuizen om de vaccinatiegraad onder verschillende groepen mensen omhoog te krijgen. 
Dat gebeurt niet alleen voor de boosterprik, ook worden er nog steeds eerste en tweede 
coronaprikken gezet, legt de woordvoerster uit. Het aantal eerste en tweede vaccinaties is wel 
laag: zo haalden vorige week 7000 mensen van 12 jaar en ouder een eerste corona-inenting. 

De GGD'en richten zich vooral op gemeenten en wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. 
Zo zijn afgelopen weken de winteropvanglocaties voor dak- en thuislozen in onder meer 
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag bezocht. Voor het uitdelen van boosterprikken 
aan asielzoekers gaan de GGD'en naar asielzoekerscentra toe, tenzij de locatie erg klein is. 
Dan worden bewoners gevraagd naar een reguliere GGD-locatie te komen. 
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‘Iedereen is zich bewust dat we voor de laatste groep ongevaccineerden, twijfelaars en mensen 
die zich nog niet hebben laten boosteren, extra moeite moeten doen’, aldus de GGD-
woordvoerster. Bron: AD, 2 februari 2022. 

In Portugal wordt voorspeld dat over twee weken de pandemie voorbij is 

In Portugal staan mensen weer in de rij voor de nachtclubs. Een jaar geleden vormden 
ambulances nog lange rijen voor de ziekenhuizen tijdens de zwartste dagen van de 
coronacrisis. Wie nog geen booster heeft gehad - 40-minners kunnen sinds twee weken een 
afspraak maken - heeft een negatieve test nodig om zich in het nachtleven te kunnen storten. 

Vrijdagavond, een uur of tien. In de straten om Praça Luís de Camões in hartje Lissabon 
schalt muziek uit cafés en bars. Op het plein staat een lange rij voornamelijk jonge mensen 
voor een pop-upapotheek waar in rap tempo sneltesten worden uitgevoerd.  

Hoewel er worden dagelijks tussen de 30.000 en 60.000 positieve testen worden geregistreerd, 
ziet de situatie er daar een stuk beter uit dan vorig jaar om deze tijd. Het land zat toen stevig 
op slot, een wandeling maken te ver van huis was al uit den boze. Sterker nog, volgens experts 
is de pandemie in Portugal over twee weken voorbij. Bron: AD, 2 februari 2022. 

Uitbaters van nachtclubs willen weten waar ze na twee jaar sluiting door 
corona aan toe zijn 

Uitbaters van nachtclubs willen weten waar ze na twee jaar sluiting door corona aan toe zijn. 
De sector komt vanavond om 19.00 uur met een aankondiging, maar onduidelijk is nog wat 
dat is. Naar verluidt wil een aantal nachtclubs uit protest de deuren opengooien. 

De nachthoreca wil ook graag zo snel mogelijk met het kabinet in gesprek. Sinds het uitbreken 
van de coronapandemie zijn de clubs gesloten. Wat vooral steekt is dat er geen zicht is op 
wanneer de clubs weer open kunnen. Momenteel mag de horeca onder strenge voorwaarden 
tot 22.00 uur open. Verschillende uitbaters van clubs hadden eerder al aangegeven dat dit 
voor hen niet werkbaar is. Ze kiezen er daarom voor niet open te gaan. Bron: AD, 2 februari 
2022. 

Een gebrek aan vertrouwen hangt sterk samen met een hoger aantal 
corona-infecties  

Een gebrek aan vertrouwen in de overheid en in elkaar hangt, in combinatie met meer 
overheidscorruptie, sterk samen met een hoger aantal corona-infecties in een land, blijkt uit 
een nieuwe studie die in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet is gepubliceerd. 

Het gebrek aan vertrouwen is een betere graadmeter voor de mate van corona-infecties dan 
inkomensongelijkheid, de staat van de gezondheidszorg of hoe voorbereid een land was op een 
pandemie. Die indicatoren laten geen significante relatie met het aantal infecties zien. 
Daardoor zouden landen als de Dominicaanse Republiek of de Filipijnen minder corona-
infecties hebben dan landen als Frankrijk of de Verenigde Staten. 

Onderzoekers van de Universiteit van Washington en de Council on Foreign Relations keken 
naar data uit 177 landen en concludeerden dat als de mate van vertrouwen in de overheid in 
alle landen zo hoog was geweest als in Denemarken, er wereldwijd dertien procent 
minder corona-infecties geweest zouden zijn. Als in alle landen dezelfde mate van sociaal 
vertrouwen (vertrouwen in andere mensen) was geweest als in Denemarken, zouden 
er wereldwijd 40 procent minder infecties geweest zijn. 

De onderzoekers geven aan dat het belangrijk is dat autoriteiten werken aan het vergroten 
van het vertrouwen van de bevolking om toekomstige ziektes en pandemieën te bestrijden. Ze 
stellen de data online beschikbaar. Bron: AD, 2 februari 2022. 
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Ruim 52.000 kinderen onder 12 hebben coronaprik gekregen 

In de afgelopen weken hebben 52.047 kinderen onder de 12 een prik tegen het coronavirus 
gekregen. Dat is vier procent van alle kinderen in deze leeftijdsgroep. 351 kinderen van 5 tot 
en met 11 jaar hebben ook al de tweede prik gehaald, waarmee ze volledig gevaccineerd zijn. 
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt voor het eerst met cijfers over 
de vaccinaties onder jonge kinderen. Kinderen van 5 tot en met 11 jaar met medische risico’s 
kunnen sinds half december worden ingeënt. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld een 
aangeboren hartafwijking of het downsyndroom. Zij lopen bij een coronabesmetting mogelijk 
meer risico. 
 
Half januari volgden de kinderen zonder medische risico’s. De kinderen krijgen een kleinere 
dosis van het vaccin van Pfizer en BioNTech dan mensen van 12 jaar en ouder. 
 
In totaal kunnen bijna 1,3 miljoen kinderen een coronaprik krijgen. Gezonde kinderen krijgen 
na acht weken een tweede prik. Voor kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar is de tijd 
tussen de twee vaccinaties korter, namelijk vier weken. 
 
Het aantal nieuwe boosterprikken daalt verder en verder. Iets meer dan 232.000 mensen 
hebben vorige week een oppepprik gekregen om hun afweer tegen het coronavirus te 
versterken. Dat is de helft van het aantal een week eerder. Het is bovendien het laagste aantal 
sinds eind november, toen de boostercampagne nog op gang moest komen. Voor deze week 
staan ongeveer 41.000 boosterafspraken gepland. Het uiteindelijke aantal prikken kan hoger 
uitvallen, door mensen die alsnog een afspraak maken of die via vrije inloop naar een 
vaccinatielocatie gaan. 
 
In totaal hebben nu zo’n 8,4 miljoen mensen een boosterprik gekregen. Dat komt neer op 58,8 
procent van alle volwassenen. De opkomst onder 66- tot en met 90-jarigen ligt boven de 80 
procent, vergelijkbaar met de vaccinatiegraad na de eerste prikken. Veel jongvolwassenen 
hebben de boosterprik nog niet gekregen. 
 
Bijna 7000 mensen van 12 jaar en ouder haalden vorige week een eerste prik, vrijwel gelijk 
aan de week ervoor. Verder kregen ruim 14.000 mensen een tweede prik, minder dan de 
voorgaande weken. Bron: AD, 2 februari 2022. 
 
In Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 1372 mensen met 
corona  
 
De Nederlandse ziekenhuizen verzorgen momenteel 1372 mensen met corona onder de 
leden. Dat zijn er 29 meer dan dinsdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de vierde dag op rij dat 
de opnames weer toenemen. 
 
Op de verpleegafdelingen liggen nu 1157 coronapatiënten, 20 meer dan een dag eerder. Dat 
is het hoogste aantal in bijna een maand. Op de intensive cares nam dit aantal het afgelopen 
etmaal toe met 9 tot 215. 
 
In de afgelopen 24 uur werden er 193 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen, op de ic's ging het om 19 nieuwe opnames. 
Dat de aantallen de laatste dagen toenemen hangt samen met de razendsnelle verspreiding 
van de Omikron-variant van het virus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is, komen er 
toch meer mensen in het ziekenhuis terecht. Daarbij worden er volgens een aantal 
ziekenhuizen vaker mensen om een andere reden dan Covid-19 opgenomen, die wel positief 
testen op het virus. Ook deze mensen tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers mee als 
coronapatiënt. 
 
Het RIVM maakte dinsdag bekend dat minder dan de helft van de mensen die met corona 
onder de leden in een ziekenhuis worden opgenomen, daar belandt als een direct gevolg van 
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de coronabesmetting. Diverse ziekenhuizen hebben laten weten dat het aandeel patiënten die 
mét corona, en dus niet dóór corona is opgenomen momenteel grofweg tussen de 30 en 50 
procent ligt. Bron: AD, 2 februari 2022. 
 

 
 
Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd is toch 
weer opgelopen 
 
Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, is woensdag toch weer 
opgelopen. De achterstand is gestegen van 81.000 naar 104.000 bevestigde besmettingen. De 
computersystemen kunnen het hoge aantal nieuwe gevallen niet verwerken. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD'en werken aan een 
oplossing en waren er in de afgelopen twee dagen in geslaagd om netto 50.000 achterstallige 
positieve tests alsnog te registreren. Bron: AD, 2 februari 2022. 
 
Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend meldt het RIVM  67.045 
positieve tests  
 
Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend meldt het RIVM erin 67.045 positieve tests. Dat 
is iets lager dan de afgelopen dagen, maar het gemiddelde blijft snel stijgen. In de afgelopen 
week zijn 538.375 nieuwe gevallen gemeld, gemiddeld 76.911 per dag. Dat is het hoogste 
niveau ooit. De achterstand steeg in de afgelopen zeven dagen met 26.000, wat betekent dat 
er vermoedelijk meer dan 560.000 besmettingen bevestigd zijn. 
 
Rotterdam telde afgelopen dag 4129 nieuwe gevallen, Amsterdam 3192 en Den Haag 2222. 
Daarna volgen Almere (1653), Nijmegen (1067) en Utrecht (1055). Ameland sluit de rij met 
één positieve test. Geen enkele gemeente bleef coronavrij. 
 
Het aantal sterfgevallen blijft stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat tien 
mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Bron: AD, 2 februari 2022. 
 
Ruim 500.000 Nederlanders verliezen groen vinkje: Kamer akkoord met 
houdbaarheidsdatum QR-bewijs 
 
Zeker een half miljoen Nederlanders verliezen vanaf vrijdag hun groene vinkje in de 
CoronaCheck-app. De Tweede Kamer steunt de beperkte houdbaarheidsdatum die het 
kabinet voorstelt voor mensen die geen boostprik hebben gehad of langer dan 180 dagen 
geleden besmet zijn geraakt. ‘Te veel mensen staan nu voor een voldongen feit.’  
 
Er was felle kritiek, maar een nipte meerderheid van de partijen steunt toch het plan voor een 
beperkt geldige QR-code, zo bleek woensdagmiddag tijdens de stemming in de Tweede Kamer. 
De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU kregen slechts steun van solo-Kamerlid Liane den 
Haan, verder is de volledige oppositie tegen.  
 
Het kabinet scherpt de regels voor het coronatoegangsbewijs aan omdat de immuniteit 
afneemt naarmate de besmetting of vaccinatie langer geleden is. De termijnen worden meer 
gelijkgetrokken met andere EU-landen, stelt het kabinet.  
 
Zeker een half miljoen Nederlanders gaan dat meteen merken. Want mensen die geen 
boostervaccin hebben gekregen en langer dan 270 dagen geleden hun eerste vaccinatieserie 
hebben afgerond, verliezen hun QR-code vanaf vrijdag. Zij moeten dan eerst een toegangstest 
doen voordat ze naar de bioscoop of het café kunnen. Volgens schattingen van minister van 
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Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) komen ruim een half miljoen Nederlanders hierdoor 
vrijdag al in de knel. In totaal hebben vijf miljoen volwassenen wel de eerste vaccinatieserie 
afgerond en niet hun boosterprik gehaald, zij verliezen op termijn dus allemaal hun groene 
vinkje.  
 
Ook de geldigheidsduur van de coronapas na genezing wordt beperkt: in plaats van één jaar 
krijgen mensen nog slechts een half jaar na herstel van het virus een groen vinkje via het 
zogenoemde herstelbewijs. Voor de 8 miljoen volwassenen die al wel een boosterprik hebben 
gehaald, verandert er vooralsnog dus niets. Hun toegangsbewijs blijft overal geldig. Ook 
kinderen tot 18 jaar hebben niet per se een boosterprik nodig om hun coronapas te houden. 
 
Een flink deel van de Tweede Kamer probeerde de beperkte houdbaarheidsdatum van de QR-
code vandaag te blokkeren. Onder meer PvdA en SP steunden een motie hierover van Pieter 
Omtzigt en SP-Kamerlid Maarten Hijink. ‘Kun je wel zo'n sanctie invoeren terwijl ook na twee 
vaccinaties de bescherming tegen ziekenhuisopname groot is’, zegt Hijink. ‘Volgens het 
kabinet zijn mensen ook na de eerste twee prikken nog altijd voor zo'n 85 procent beschermd 
tegen ziekenhuisopname. Dat is echt behoorlijk, zonder de boosterprik dus. Zijn deze mensen 
dan zo slecht beschermd dat je kunt stellen dat ze een groot risico vormen en dus geen groen 
vinkje mogen krijgen?’  
 
Diverse landen hanteren afwijkende regels. Zo besloot Oostenrijk het herstelbewijs voorlopig 
nog 210 dagen geldig te laten zijn, zodat veel toeristen nog ongehinderd op wintersport 
kunnen. In België zijn het vaccinatie- en het herstelbewijs vanaf 1 maart nog slechts 150 
dagen geldig. En in Duitsland geldt een herstelbewijs maar 90 dagen.  
In Frankrijk krijgen mensen een groen vinkje tot 7 maanden na vaccinatie, in Denemarken 
stopt de regering met het coronatoegangsbewijs.  
 
GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld schaarde zich ook achter de motie tegen de beperkte 
geldigheidsduur van de coronapas: ‘Het is logisch dat er een termijn zit aan het 
coronatoegangsbewijs, maar dit is niet goed gecommuniceerd. Te veel Nederlanders staan nu 
voor een voldongen feit.’ Onder meer het zorgpersoneel dat vorig jaar voor 1 mei al volledig 
gevaccineerd was en geen boosterprik wilde, heeft nu een probleem.  
 
Fracties vroegen om coulance, maar Kuipers gaf dus niet mee, zo bleek dinsdag al tijdens het 
debat over de vierde verlenging van de tijdelijke coronawet. ‘Helaas weten we dat de 
bescherming na vaccinatie of genezing toch afloopt. Daarom besloot de Europese Commissie 
in december al dat de geldigheidsduur van de coronapas na volledige vaccinatie tot 270 dagen 
beperkt wordt en 180 dagen na genezing. Wij als kabinet willen die termijnen gelijkstellen, 
dat lijkt ons verstandig.’ Hij wees erop dat dit voornemen al in december en januari beschreven 
is in Kamerbrieven en besproken is in debatten. Bron: AD, 2 februari 2022. 
 
Amerikaanse militairen die een coronaprik weigeren krijgen 
voortaan onmiddellijk ontslag 

Amerikaanse militairen die een coronaprik weigeren, krijgen voortaan onmiddellijk ontslag, 
tenzij ze een vrijstelling hebben of een aanvraag daartoe hebben lopen. De maatregel geldt 
voor actieve soldaten, reservisten en cadetten, laat het leger weten. Bron: AD, 2 februari 2022. 

Wéér record gebroken: aantal besmettingen in Amsterdam blijft stijgen 

Het aantal positieve coronatests in de regio Amsterdam heeft opnieuw een recordhoogte bereikt. 
Afgelopen week werden 33.086 besmettingen vastgesteld. Dat is een toename van 16 procent ten 
opzichte van een week eerder, toen ook al een record werd bereikt. 

Meer dan de helft van de afgenomen tests in de regio hadden afgelopen week een positieve 
uitslag: 56,6 procent. Wel lieten iets minder mensen zich testen. Dat kan ermee te maken 
hebben dat steeds meer mensen bij klachten een zelftest doen. 
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Alleen in stadsdeel Zuidoost nam het aantal nieuwe besmettingen af; in de andere stadsdelen 
was een toename te zien. 

Momenteel is 76 procent van de Amsterdammers volledig gevaccineerd: 36 procent heeft twee 
vaccinaties gehad, 40 procent ook een boosterprik. Dat is nagenoeg gelijk aan vorige week, 
toen 75 procent van de Amsterdammers twee of drie prikken had gehaald. 

De cijfers passen binnen de landelijke trend waarbij al wekenlang record na record sneuvelt. 
Op maandag en dinsdag werden meer dan honderdduizend nieuwe coronagevallen op één dag 
geregistreerd. Mogelijk zijn die cijfers vertekend, omdat het RIVM een achterstand had in te 
halen. De stijging vindt vooral onder ouderen plaats. 

Het is moeilijk te voorspellen in hoeverre het toenemende aantal besmettingen ook tot een 
hogere ziekenhuisbezetting zal leiden. De nu dominante Omikron-variant verspreidt zich 
weliswaar sneller, maar is minder ziekmakend. Dinsdag bleek uit cijfers van het RIVM dat 
ongeveer een kwart van het aantal coronapatiënten dat de afgelopen week in het ziekenhuis 
belandde, daar terechtkwam mét corona, maar niet dóór corona. Bron: Het Parool, 2 februari 
2022. 

Clubs uit de Bundesliga voetballen op korte termijn weer voor maximaal 
10.000 toeschouwers 

Clubs uit de Bundesliga voetballen op korte termijn weer voor maximaal 10.000 
toeschouwers. Bij sportwedstrijden die niet in de buitenlucht plaatsvinden zijn in Duitsland 
zeer binnenkort maximaal 4000 fans toegestaan. 

Deze regels gaan gelden voor alle deelstaten in Duitsland maar moeten nog wel aan de 
coronawetgeving worden toegevoegd. De deelstaten waren vorige week al overeengekomen om 
het aantal toeschouwers bij sportwedstrijden voor 9 februari landelijk gelijk te trekken. Bron: 
AD, 2 februari 2022. 

Minister schort subsidie voor coronabanen op wegens fraudemelding 

Na een melding van mogelijke miljoenenfraude met de subsidie voor coronabanen in de 
zorg heeft minister Conny Helder besloten de verlenging van deze subsidie 'tot nader order op 
te houden', schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om tijdelijke 
banen voor zorgprofessionals gedurende de coronacrisis; werkgevers kunnen hiervoor een 
subsidie aanvragen.  

 In 2021 kregen ruim 500 zorgaanbieders in totaal zo'n 84 miljoen euro. De subsidie moet 
worden gebruikt voor het creëren van zorgbanen. Het gaat vooral om assistenten en 
gastvrouwen en -heren, die zorgpersoneel ondersteunen. Door corona zijn veel operaties 
uitgesteld en daardoor zijn er meer handen nodig. 

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft melding gemaakt bij het ministerie van 
Volksgezondheid over mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van de subsidie. De inspectie 
heeft onderzoek gedaan nadat het zelf meldingen had ontvangen. Daarbij zijn 'opvallende 
geldstromen' ontdekt bij aan elkaar gelieerde organisaties. Mogelijk gaat het om een 
'maximaal schadebedrag' van 11 miljoen euro. De inspectie benadrukt wel zich te baseren op 
'beperkt onderzoek' en informatie uit de meldingen. 

Sommige zorgaanbieders die de subsidie hebben ontvangen, 'hebben (al langere tijd) zelf geen 
personeel in dienst', concludeert de inspectie verder. Bovendien is er geen 'logisch te 
verwachten' hogere aangifte van de loonbelasting terug te zien over de eerste subsidieperiode. 

In december kondigde het kabinet aan voor 2022 47,5 miljoen euro uit te trekken voor de 
coronabanen in de zorg en de Nationale Zorgklas, waarmee mensen snel zorgtrainingen en -
cursussen kunnen volgen. 
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Helder gaat in gesprek met de inspectie en het Openbaar Ministerie (OM) over het verbeteren 
van de misbruikbestrijding bij deze subsidie. Bron: Het Parool, 2 februari 2022. 

Uitgaven aan radioreclame hoger dan voor de coronapandemie 

Adverteerders hebben in 2021 meer uitgegeven aan reclame op de radio dan voor het begin 
van de coronacrisis. De bestedingen aan audioreclame stegen met ruim 23 procent tot 209,5 
miljoen euro. Volgens belangenvereniging Audify is dat hoger dan het recordbedrag dat in 
2019 opging aan audioreclame. 

Vlak na de uitbraak van de coronapandemie schortten veel bedrijven uit voorzorg hun niet-
noodzakelijke uitgaven op, waardoor ze veel minder geld besteedden aan reclame. Maar nadat 
de economie herstel had getoond, stegen ook de advertentie-uitgaven weer. Bron: Het Parool, 
1 februari 2022. 

Scholierenorganisatie: veel onvrede door strenge maatregelen 

Een derde van de scholieren op middelbare scholen geeft het eigen welzijn een onvoldoende 
in de periodes waarin strenge coronamaatregelen golden, concluderen het Landelijk Aktie 
Komitee Scholieren (LAKS) en Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) in een gezamenlijk 
onderzoek. Zij vroegen 120.000 leerlingen van tussen de 12 en 18 jaar van juni tot en met 
december 2021 wekelijks om aan te geven hoe het met ze gaat. 

Leerlingen die hun welzijn een onvoldoende gaven, kampten met veel negatieve gevoelens. De 
helft van deze leerlingen gaf steevast aan somber te zijn en twee derde van hen ervaarde veel 
stress en druk om te presteren.  

Leerlingen gaven daarnaast aan gefrustreerd en teleurgesteld te zijn, wat kan komen door 
een gebrek aan toekomstperspectief in deze coronatijd, aldus de jongerenorganisaties. Bron: 
Het Parool, 1 februari 2022. 

Aantal coronabesmettingen stijgt overal maar vooral onder ouderen 

In elke leeftijdsgroep stijgt het aantal nieuwe coronagevallen snel, maar vooral onder ouderen. 
Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. Toen de besmettelijke Omikron-variant van 
het coronavirus in Nederland binnenkwam, raakten vooral kinderen en jonge volwassenen 
besmet. Later waren het de dertigers, veertigers en vijftigers, de groep van hun ouders. 

In de afgelopen week testten 11.408 mensen van 65 tot en met 79 jaar positief of het 
coronavirus. Dat is bijna 60 procent meer dan de week ervoor. Onder tachtigers steeg het 
aantal bevestigde besmettingen met bijna de helft. 

In de afgelopen week testten bijna 11.000 baby's, dreumesen en peuters positief, ongeveer 20 
procent meer dan een week eerder. In de groep van 15- tot en met 24-jarigen bedroeg de 
stijging bijna een kwart. Bron: Het Parool, 1 februari 2022. 

Dagelijks honderden groepen kinderopvang dicht door corona 

Door het hoge aantal coronabesmettingen blijven nu dagelijks honderden groepen in de 
kinderopvang noodgedwongen dicht. ‘Bij grotere organisaties zijn elke dag wel een of meerdere 
groepen gesloten,’ vertelt directeur Emmeline Bijlsma van Brancheorganisatie Kinderopvang. 
Exacte cijfers heeft de organisatie niet, maar het probleem is volgens de 
bestuurster wijdverspreid en groeiend. 

‘We zien het aantal sluitingen oplopen. Dat gebeurt in het hele land, veel ouders komen 
hierdoor in de problemen,’ zegt Bijlsma. ‘Je zult maar werk hebben dat je niet thuis kunt 
doen.’ Een deel van de medewerkers zit thuis na een positieve coronatest, een ander deel zit 
in quarantaine. De brancheorganisatie geeft signalen die daarover binnenkomen vanuit de 
achterban door aan het ministerie van Sociale Zaken. 
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Om te voorkomen dat te veel mensen thuis komen te zitten, versoepelde de overheid onlangs 
de richtlijnen. Zo is de regel dat de hele groep of klas in quarantaine moet bij drie of meer 
besmettingen afgeschaft. ‘Dat is mooi, maar het effect is wel dat het virus versneld rondgaat 
en medewerkers sneller besmet raken. Dan moeten alsnog groepen naar huis,’ aldus de 
directeur van de brancheorganisatie. Bron: Het Parool, 1 februari 2022. 

 

CBR nam vorig jaar ondanks corona weer meer examens af 

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft vorig jaar ondanks de 
coronamaatregelen weer meer examens afgenomen. Het totaalaantal steeg met 20 procent 
naar 1,5 miljoen, het niveau van voor de coronacrisis. 

Er zijn vooral meer theorie-examens afgenomen door het CBR. In 2020 waren dit er als gevolg 
van de coronamaatregelen nog 758.000, in 2021 ging het om 973.000 examens. Dit is volgens 
het CBR gerealiseerd door alle locaties zes dagen per week te openen 'en ook in de avonduren 
theorie-examens mogelijk te maken.' 

Door extra examinatoren konden er vorig jaar ook meer mensen afrijden, namelijk 327.000. 
In 2020 waren dit nog 306.0000 autopraktijkexamens. 

Corona heeft echter nog altijd impact op de wachttijden, aldus het CBR. Dat heeft onder meer 
te maken met de anderhalvemetermaatregel. Toen die vorig jaar tijdelijk losgelaten mocht 
worden, konden meer mensen tegelijk hun theorie-examen doen, waardoor de 
reserveringstermijnen fors daalden. 'Het weer instellen van de 1,5-meterregel per medio 
november had het omgekeerde effect.' Bron: Het Parool, 1 februari 2022.  

Stripverhaal voor kinderen over ontwikkeling van vaccins 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een stripverhaal bedacht, 
bedoeld om ouders te helpen vaccinatie bespreekbaar te maken met hun kinderen. In de strip, 
met de naam Prikpraat, wordt uitgelegd hoe het ontwikkelen van een vaccin in zijn werk gaat.  

De strip is online gepubliceerd en mag door iedereen gedrukt en verspreid worden, stelt het 
CBG.  Bron: RTL Nieuws, 2 februari 2022. 



19 
 

 

Nu aantal boosterprikken daalt, gaan GGD'en weer de wijken in 

De GGD'en trekken de wijken in om mensen over te halen alsnog een boosterprik te gaan 
halen. Ze kiezen hiervoor nu het aantal mensen dat een booster haalt, sterk is afgenomen.  

Regionale GGD'en werken samen met onder meer religieuze instellingen, universiteiten en 
buurthuizen om de vaccinatiegraad onder verschillende groepen mensen omhoog te krijgen. 
Dat gebeurt niet alleen voor de boosterprik, ook worden er nog steeds eerste en tweede 
coronaprikken gezet, legt de woordvoerster uit. Het aantal eerste en tweede vaccinaties is wel 
laag: zo haalden vorige week 7000 mensen van 12 jaar en ouder een eerste corona-inenting. 

De GGD'en richten zich vooral op gemeenten en wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. 
Bron: RTL Nieuws, 2 februari 2022. 

GGD trekt de wijken in met pop-up priklocaties tegen corona 

De GGD Kennemerland trekt vanaf deze maand Haarlemse wijken in om (booster)prikken te 
zetten. Dat gebeurt vandaag voor het eerst bij de Selimiye Moskee in het Reinaldapark. De 
GGD vond ook een alternatief voor de huidige priklocatie naast de ijsbaan, waar ze eind deze 
maand weg moeten.  

Dat de gemeente gezondheidsdienst de bestaande priklocatie moet verlaten, is geen 
verrassing. Het was al bekend dat daar uiterlijk tot en met 21 februari kan worden 
gevaccineerd. Vanaf dat moment zal de hal weer gebruikt worden door sporters.  

De GGD zocht de afgelopen tijd al naar andere locaties om vaccinaties te zetten, maar dat had 
weinig succes. Nu is er toch een oplossing gevonden: de nieuwe vaccinatielocatie wordt 
ingericht op een strook aan de noordzijde van het Kennemer Sportcenter, liet burgemeester 
Jos Wienen vorige week weten.  
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Daarnaast worden de komende weken meerdere zogenoemde kleinere, pop-up priklocaties 
ingezet, zo schrijft de GGD op haar website. 

Dat is vandaag iedere dinsdag bij Selimiye Moskee in het Reinaldapark. Volgende week 
zaterdag zal er ook geprikt worden bij stichting Samen Haarlem aan de Floris van 
Adrichemlaan 98. Of er daar vaker dan een keer wordt geprikt, kon de GGD ook nog niet 
zeggen.  

Iedereen vanaf 12 jaar is daar welkom om zijn eerste of tweede prik te halen. Boosterprikken 
zijn beschikbaar voor iedereen die ouder is dan 18, mits het drie maanden gelden is dat je je 
laatste vaccinatie hebt gehad of ziek bent geweest.  Er wordt gevaccineerd met Pfizer. 

De vaccinatielocaties in Badhoevedorp, Haarlem, IJmuiden en Velsen blijven gewoon geopend 
voor prikken op vrije inloop en afspraak. Bron: Noord Hollands Nieuws, 1 februari 2022. 

Dat Denemarken alle coronamaatregelen afschaft is géén experiment 

In Denemarken gelden in één klap geen coronarestricties meer. Het kan, zeggen experts. In 
de kroegen wordt al gefeest. 

Snel kijkt verpleegkundige Malte Bryne om het hoekje van de zaal waar nieuwe 
coronapatiënten worden opgevangen. „Nee, er ligt niemand.’ De afgelopen twee jaar kwamen 
er talloze coronapatiënten naar het Herlev-ziekenhuis, gevestigd in een voorstad van 
Kopenhagen. Soms kwamen er zo veel patiënten, dat ze door een andere ingang naar binnen 
gingen, ze moesten het hele ziekenhuis door worden gereden. De afdeling waar Bryne nu 
werkt, sluit binnenkort. Er zijn niet genoeg patiënten, zegt hij, terwijl hij zijn laptop erbij pakt. 

Ja, er liggen nog veel patiënten in het ziekenhuis met een positieve test: in heel Denemarken 
gaat het om ruim duizend patiënten, evenveel als in de winter van vorig jaar. Maar vaak 
hebben ze een andere kwaal en is Covid-19 de ‘secundaire diagnose’. Brynes vinger gaat over 
het laptopscherm, met daarop het aantal coronapatiënten. ‘Kijk, dit is de spoedeisende hulp. 
Daar liggen drie patiënten met Covid. En hier, op de oncologieafdeling, liggen er vier. Op de 
longafdeling vijf en op de IC ligt er één.’ 

Die laatste twee afdelingen lagen de afgelopen maanden soms vol met coronapatiënten. Nu 
liggen daar maar 6 van de in totaal 36 positief geteste patiënten. 

In een maand tijd is de stemming in Denemarken volledig omgeslagen. Eind december 
bereidde het land zich nog voor op de mogelijk zwaarste periode van de crisis, toen de 
Omikron-variant in rap tempo dominant werd. ‘Ik maakte me grote zorgen voor Kerst’, vertelt 
Kasper Iversen, hoofd van de spoedeisende hulp in het Herlev-ziekenhuis. ‘We hebben weken 
op een nieuwe golf coronapatiënten gewacht, ze kwamen maar niet.’ Omikron bleek veel 
minder ziekmakend. 

Sinds deze dinsdag vindt de Deense regering het virus geen „bedreiging voor de samenleving’ 
meer en schafte vanaf dat moment álle maatregelen af, van de vervroegde sluitingstijden tot 
het verplichte mondkapje en van de coronapas tot de quarantaineregels. Er zijn nog wél 
adviezen – blijf binnen bij klachten, of test jezelf voor je naar een drukke plek gaat – maar er 
zijn geen afdwingbare regels meer. 

Het afschaffen van de regels moet zonder problemen kunnen, denken Deense experts. Ook 
Iversen verwacht geen grote problemen in de ziekenhuizen: ‘We kunnen het aan.’ 

Er werd naar 1 februari toegeleefd sinds premier Mette Frederiksen vorige week aankondigde 
dat de regels zouden verdwijnen. De barman, die zijn klanten voor elf uur ’s avonds naar huis 
moet sturen, de winkelier die lachend naar zijn mondkapje wijst, de docent aan de 
universiteit, die weer zonder beperkingen college mag geven – allemaal hadden ze het over 1 
februari. Deze maandagavond bleven veel kroegen al ná elf uur open, er werd gefeest tot diep 
in de nacht. 
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In de rest van Europa wordt met ongeloof naar Denemarken gekeken: overal wordt versoepeld, 
in één klap alle maatregelen loslaten gebeurt nergens. Net als in Nederland kiezen andere 
landen ervoor stap voor stap meer activiteiten toe te laten, om er zeker van te zijn dat het 
virus toch niet zo snel om zich heen grijpt en de zorg overbelast raakt. 

Tyra Grove Krause, hoofd van de infectieziektebestrijding bij het SSI (het Deense RIVM) maakt 
zich daarover geen zorgen. Ze baseert zich op de indrukwekkende hoeveelheid data die in 
Denemarken wordt verzameld. Nergens in Europa wordt zoveel getest – er zijn door het hele 
land ruim 450 teststraten, in Nederland ongeveer 155. Terwijl Denemarken 5,8 miljoen 
inwoners heeft en Nederland 17,5 miljoen. 

Bij vrijwel alle positieve tests wordt bekeken door welke variant die wordt veroorzaakt – in 
Nederland slechts bij een fractie. En waar in Nederland de verwerking van een positieve test, 
vaccinatie of ziekenhuisopname regelmatig met vertraging in het systeem komt, kan Grove 
Krause in real time meekijken met de resultaten van labonderzoeken en ziekenhuisopnames. 

‘Daar hebben we de afgelopen twee jaar veel baat bij gehad’, vertelt Grove Krause. ‘Dat was 
onze strategie: beslissingen nemen op basis van zo goed mogelijke data.’ Dit leidde ertoe dat 
het tempo van vaccineren met de boosterprik in december snel opgevoerd werd. Er waren zelfs 
plannen de oudste Denen een vierde prik te geven. Die werden op het laatste moment 
afgeblazen, toen uit de data bleek dat Omikron minder ziekmakend was. Dat Denemarken nu 
alle regels afschaft, is volgens Grove Krause dan ook geen experiment, maar een beslissing 
die is gebaseerd op de verzamelde data. 

De Denen lieten eerder al alle regels varen: in september, toen daar de eerste vaccinatieronde 
was afgerond. Twee maanden later waren er, door een nieuwe variant, toch weer nieuwe 
maatregelen nodig. Het vertrouwen in de corona-aanpak bleef hoog, zag Gert Tinggaard 
Svendsen, hoogleraar politicologie aan de Aarhus Universiteit. Denen hebben – net als de 
inwoners van andere Scandinavische landen – een hoog vertrouwen in instituties, stelt 
Tinggaard Svendsen. ‘Dat is gunstig in de coronacrisis, omdat je niks hoeft af te dwingen: als 
je mensen zegt wat ze moeten doen, doen ze het ook, simpelweg omdat ze de politiek 
vertrouwen.’ 

De overheid ging met sectoren in gesprek: wat wil de horeca dat er gebeurt, wat hebben musea 
nodig? En er kwamen financiële steunpakketten. Het vertrouwen in de aanpak bleef daardoor 
hoog, stelt Tinggaard Svendsen. En dat heeft een versterkend effect. ‘Als je het idee hebt dat 
iedereen zich aan de regels houdt, doe je dat zelf ook sneller. Mensen gaan elkaar zelfs 
aanspreken als anderen dat niet doen. De tijd, de moeite en het geld die je anders zou steken 
in het handhaven, kun je dan in andere dingen steken.’ 

En dat doen de Denen. Komende weken wordt bij tienduizenden voordeuren aangebeld, met 
de vraag: ‘U heeft nog geen boosterprik gehad, wist u dat er morgen een bus in de wijk staat 
waar u zonder afspraak een prik kunt krijgen?’ Op de eerste dag komen er niet veel mensen, 
maar als zo’n bus een paar dagen in de wijk staat komen de vrienden, ouders en familie van 
degenen die de stap wel durfden te zetten óók, vertelt Helene Bliddal Døssing, verantwoordelijk 
voor de vaccinatieaanpak in de regio rond Kopenhagen. 

Het is de succesvolle strategie waarmee Denemarken één van de hoogste vaccinatiegraden ter 
wereld haalde. Døssing staat middenin wat tot voor kort de ticketbalie van het centraal station 
in de Deense hoofdstad was – de ruimte is omgebouwd tot vaccinatielocatie. Het is er bijzonder 
rustig, in de elf hokjes waar geprikt wordt loopt zo nu en dan iemand naar binnen. 

‘Je had de rijen in december moeten zien’, vertelt Døssing. Toen voerde de regio in twee weken 
het tempo op van 30.000 naar 300.000 prikken per week. ‘We hebben een paar weken hulp 
van militairen gehad, het was een gekkenhuis.’ 
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Zo had, nog voor Omikron dominant werd, de helft van de bevolking een booster gekregen. 
Het tempo lag zo hoog, dat het nog sneller ging dan de toch al ambitieuze doelstellingen van 
de overheid. 

Intussen worden nog vooral mensen geboosterd die afgelopen najaar besmet zijn geraakt – zij 
konden in december niet direct geprikt worden. De vaccinatielocaties sluiten nu één voor één, 
zegt Døssing. 

Helemaal klaar met corona is Denemarken nog niet: het aantal positieve tests loopt ook hier 
nog altijd hoog op, de afgelopen dagen werden dagelijks zo’n 50.000 mensen positief getest. 
Dat zorgt ook voor problemen in het Herlev-ziekenhuis – er mogen daar dan weinig 
coronapatiënten liggen, de hoge besmettingsgolf zorgt voor veel uitval onder verpleegkundigen. 

‘En er was in Denemarken al een groot tekort aan verpleegkundigen’, vertelt hoofdarts Iversen. 
Zijn personeel moet extra lange diensten draaien. ‘Ze krijgen extra betaald, maar iedereen is 
moe. Het enige dat ik kan zeggen is: nog een paar weken doorzetten, dan zijn we erdoor.’ 

Want dat de pandemie opnieuw een hoge opnamegolf in de ziekenhuizen zal veroorzaken, 
verwacht Grove Krause van het SSI niet. In het najaar kan er wel een nieuwe golf komen. En 
dan moet er mogelijk ook weer gevaccineerd worden. ‘Dat wordt een flinke uitdaging’, zegt 
Døssing. ‘We moeten nu slapende vaccinatiecentra opzetten, die we razendsnel kunnen 
uitbreiden als dat nodig is.’ 

Ze heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken. ‘We hebben het eerder gedaan. Er werkten hier 
veel gepensioneerde zorgmedewerkers. Die zeggen: je hebt mijn nummer, bel me als we weer 
nodig zijn.’  Bron: NRC, 1 februari 2022.  

Studie: Remdesivir vermindert kans op opname door corona aanzienlijk 

De virusremmer remdesivir lijkt goed te werken tegen corona, mits tijdig ingenomen. Gebruik 
van het middel binnen zeven dagen na het ontstaan van klachten vermindert de kans op 
ziekenhuisopname bij hoogrisicopatiënten met maar liefst 87 procent.  

Dat blijkt uit een recente publicatie in het gerenommeerde vakblad The New England Journal 
of Medicine. De zogenaamde Pinetree-studie is uitgevoerd door onderzoekers uit Denemarken, 
Spanje, Engeland en de Verenigde Staten. 

Aan het onderzoek namen bijna 600 coronapatiënten deel met een hoog risico op een ernstig 
beloop – ze waren bijvoorbeeld ouder dan 60 jaar, hadden ernstig overgewicht of leden aan 
een onderliggende aandoening. Alleen mensen mochten meedoen bij wie de klachten niet 
langer dan zeven dagen geleden waren ontstaan. 

De deelnemers kregen willekeurig remdesivir of een nepmedicijn toebedeeld en vormden zo 
twee vrijwel gelijke groepen. Zowel de onderzoekers als de patiënten wisten vooraf niet welk 
middel ze kregen. Een kuur met remdesivir duurde drie dagen. 

Van de patiënten die remdesivir kregen, moesten er twee in het ziekenhuis worden 
opgenomen, tegenover vijftien in de placebogroep – een verschil van 87 procent. Vier patiënten 
in de remdesivirgroep en eenentwintig in de placebogroep bezochten de huisarts vanwege 
verergering van de klachten. Geen van de patiënten overleed. 

‘Een driedaagse kuur van remdesivir heeft een acceptabel veiligheidsprofiel en voorkomt 
verergering van de ziekte bij hoogrisicopatiënten met Covid-19’, concluderen de auteurs van 
de publicatie. ‘In de strijd om een einde te maken aan de coronapandemie, voegen deze 
gegevens nog een optie toe aan het arsenaal voor de behandeling van kwetsbare patiënten.’ 

Remdesivir is sinds juli 2020 toegestaan voor de behandeling van coronapatiënten die met 
een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben. 
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De virusremmer mag sinds kort ook worden voorgeschreven bij volwassen coronapatiënten 
die geen extra zuurstof nodig hebben, maar wel tot een risicogroep behoren. Dat heeft het 
geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP van het Europees Medicijnagentschap half 
december bekendgemaakt. In dit comité is de Nederlandse medicijnautoriteit CBG 
vertegenwoordigd. 

Ook de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA heeft het medicijn onlangs goedgekeurd voor de 
behandeling van hoogrisicopatiënten met Covid-19 buiten het ziekenhuis. 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap vermeldt remdesivir niet in zijn richtlijnen. De 
Stichting Werkgroep Antibioticabeleid, die landelijke richtlijnen voor medicatie formuleert, 
meldt dat er op dit moment geen plaats is voor remdesivir in de standaardbehandeling van 
patiënten met Covid-19. 

Remdesivir wordt per infuus gegeven en is daarom minder geschikt voor de behandeling van 
coronapatiënten buiten het ziekenhuis. Bron: Reformatorisch Dagblad, 1 februari 2022.  

65 gevangen in quarantaine vanwege corona-uitbraak in 
vrouwengevangenis: ‘Uurtje luchten per dag’ 

Vanwege een corona-uitbraak in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis zitten 65 van de in 
totaal 169 gevangenen in quarantaine. De gedetineerden blijven op een uurtje luchten na de 
hele dag in hun cel en kunnen niet werken, sporten of bezoek ontvangen.  

Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn meerdere gedetineerden besmet geraakt 
met het coronavirus. Na overleg met de GGD is besloten om de gehele afdeling uit voorzorg in 
quarantaine te laten gaan. ‘Het is voor de betrokken gedetineerden, hun familieleden en 
personeel uiteraard een vervelende situatie. Maar de maatregelen zijn nodig om verdere 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan’, aldus een woordvoerder. 

Voor de gevangenen betekent de quarantaine dat zij de hele dag op hun kamer moeten blijven. 
Ze mogen niet aan het werk, kunnen niet sporten en ook geen bezoek ontvangen. Wel gaan ze 
in kleine groepjes een uurtje naar buiten om te luchten.  

‘De sfeer is rustig en men heeft begrip voor de situatie. Ze zien het belang in voor hun eigen 
veiligheid en gezondheid. Personeel doet er alles aan om de sfeer goed te houden.’ In de 
gevangenis verblijven vrouwen die hun straf uitzitten.  

Dit is de tweede keer dat de gevangenis sinds het begin van de coronapandemie in quarantaine 
moet. Ook de PI in Nieuwegein heeft al twee met een quarantaine te kampen gehad.  

Vorige week woensdag ontsnapte een gedetineerde uit de gevangenis in Nieuwersluis, toen 
ze in de tuin aan het werk was. Ze volgde een ‘werkleer-traject’ binnen de PI.  Ze werd een dag 
later aangehouden door de politie in Almelo aangehouden. Bron: AD, 1 februari 2022. 

Vrouwelijke gedetineerde ontsnapt uit gevangenis Nieuwersluis tijdens 
werkzaamheden in de tuin 

Uit de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwersluis is op woensdag een vrouwelijke gedetineerde 
ontsnapt. De vrouw werd een dag later aangehouden door de politie in Almelo. 

De gedetineerde was in de tuin aan het werk en volgde een ‘werkleer-traject’ binnen de PI. De 
vrouw zat in de laatste fase van haar detentie. Volgens een woordvoerder van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen werd zij vaardigheden aangeleerd die haar moesten voorbereiden op 
een betaalde baan.  

De vrouw was geschikt bevonden voor de werkzaamheden op het terrein, maar nam 
desondanks toch de benen. Omdat de gevangenis in Nieuwersluis een laag beveiligde 
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inrichting is staan geen grote hekken die normaal om een gevangenis staan, zogeheten 
‘penitiair hekwerk’. 

Of de vrouw tijdens haar ontsnapping hulp kreeg van medegedetineerden is niet duidelijk. Zij 
werden, nadat de vermissing van de vrouw werd vastgesteld, direct ingesloten in hun cel. De 
vrouw werd een dag later in Almelo aangetroffen en aangehouden door de politie. Waarom zij 
zich daar bevond is niet duidelijk. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen doet onderzoek naar het voorval. In Nederland komt het 
gemiddeld één keer per jaar voor dat een gedetineerde weet te ontsnappen uit een gevangenis. 
Bron: AD, 28 januari 2022. 

Radar: Volendamse wonderdruppels tegen corona zijn ’gebakken lucht’ 

Volendamse bedrijf Universal Vitality heeft er flink van langs gekregen in het 
consumentenprogramma Radar De druppels die corona zouden voorkomen en genezing 
versnellen, bestaan uit niet meer dan water. Gebakken lucht dus, concludeert het programma 
na raadpleging van meerdere experts. De website van het bedrijf is uit de lucht. De 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is ingelicht. Bron: Noordhollands Dagblad, 1 
februari 2022. 

Corona-uitstel blijkt geen afstel: Apeldoorn krijgt nu toch de eerste 
islamitische basisschool 

Door corona werd het noodgedwongen uitgesteld, maar nu gaat het toch gebeuren: Apeldoorn 
krijgt haar eerste islamitische basisschool. De locatie moet nog worden vastgesteld, maar de 
overkoepelende stichting Simon gaat voor een plek in de wijk Zevenhuizen. Augustus dit jaar 
gaan de schooldeuren hoe dan ook voor het eerst open.  

Met de komst van de basisschool komt de Stichting voor Onderwijs op Islamitische grondslag 
in Midden- en Oost-Nederland (Simon) tegemoet aan een wens die al jaren leeft in Apeldoorn. 
Zegt bestuurder Mehmet Okuducu. ‘Al in 1993 was er een initiatief daartoe, maar dat 
strandde omdat het op dat moment niet realistisch was. Het animo was niet groot genoeg’ 

En dat is het nu wel?  

‘Absoluut, anders waren we er niet aan begonnen. Momenteel gaan al iets van zestig kinderen 
uit Apeldoorn dagelijks naar De Zonnebloem, onze school in Deventer.  Niet dat die allemaal 
meteen overstappen, maar een flink deel toch wel.  We beginnen voorzichtig, met de groepen 
1 tot en met 4. Maar we moeten natuurlijk wel binnen acht jaar de stichtingsnorm van 
tweehonderd leerlingen halen. Dat gaat lukken, zeker omdat wij straks de enige 
islamitische school in de regio Apeldoorn zijn.’ 

Eigenlijk zou de school vorig jaar al moeten openen, waarom lukte het toen niet?  

‘We zijn een stichting met in totaal negen basisscholen - Apeldoorn is de tiende - die ook 
allemaal onze tijd en aandacht vergen. Corona en alle perikelen daarom heen slokten zoveel 
tijd  op dat we het niet verantwoord vonden om er mee door te gaan. Vandaar dat we het een 
jaar hebben opgeschort.’ 

Waar komt de school precies?  

‘In Apeldoorn. Dat klinkt misschien een beetje flauw, maar we weten de locatie gewoon nog 
niet. De gemeente  is wettelijk verplicht om huisvesting voor ons te zoeken - we hebben in 
eerste instantie vijf lokalen nodig - maar waar dat gaat zijn, is niet aan ons. Natuurlijk hebben 
we wel onze voorkeur uitgesproken, voor Zevenhuizen, omdat daar veel mensen met een 
islamitische achtergrond wonen. Over twee weken hebben we daar een gesprek met de 
gemeente over en weten we meer.’ 
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Iedereen is volgens bestuurder Mehmet Okuducu welkom op de nieuwe basisschool in 
Apeldoorn, ‘mits je onze islamitische grondslag respecteert’. Zo wordt er natuurlijk wel op de 
gezette tijden gebeden richting Mekka. © archief/Ronald Hissink 

Hoe islamitisch wordt de school? Is er bijvoorbeeld ook plek voor kinderen met een andere 
achtergrond?  

‘Graag zelfs! Diversiteit en een brede kijk op de wereld vinden we bij Simon juist heel 
belangrijk. Zo is op onze scholen zo’n beetje de helft van de leerkrachten niet-moslim. Iedereen 
is bij ons welkom, zolang je onze grondslag maar respecteert. Precies zoals ik als moslim 
vroeger naar een christelijk lyceum ging en respecteerde dat er uit de bijbel werd gelezen en 
er christelijk godsdienstonderwijs was. We zoeken ook graag de samenwerking op met andere 
scholen in Apeldoorn en hopen dat we gezien worden als verrijking en niet als concurrent.’ 

Een locatie volgt dus nog, maar hebben jullie wel al een naam?  

‘Nee, ook dat hebben we - bewust - nog niet gedaan. Zo’n school begint helemaal uit het niets 
en we willen graag dat ouders een beetje ‘eigenaar’ worden. Vandaar dat we hen een flinke rol 
gaan geven in de naamgeving.’ 

Hoe nu verder? 

‘De aanmelding is begonnen en op 25 februari hebben we een eerste informatieavond. Zodra 
we een locatie aangewezen hebben gekregen gaan we aan de slag en natuurlijk nemen we dan 
ook de buurt mee in onze plannen. Onze handen jeuken in elk geval om te beginnen.’ Bron: 
De Stentor, 1 februari 2022.  

Chaos in de kinderopvang in Friesland  

Chaos in de kinderopvang in Friesland. 'Veel mensen hebben Omikron, er zijn teams waar 
niks van overblijft'. 

De ene na de andere kinderopvangmedewerker valt uit door corona of quarantaineplicht. 
Gevolg is dat veel kinderen naar huis worden gestuurd. ‘Het is chaos.’ 

‘Kunt u uw kind na schooltijd ophalen? We kunnen hem niet op verantwoorde wijze opvangen 
wegens ziekte.’ Menig ouder kreeg de laatste dagen een dergelijk bericht van de 
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kinderopvangorganisatie. Pedagogisch medewerkers vallen uit doordat ze besmet zijn en/of 
in quarantaine moeten. Bron: Leeuwarder Courant, 2 februari 2022. 

Flinke toename ziekenhuisopnames allerkleinste kinderen 

De afgelopen week zijn opvallend veel kinderen in het ziekenhuis opgenomen met het 
coronavirus. Bij andere leeftijdsgroepen is zo'n toename niet te zien. Wat is er aan de hand? 
Het blijkt - zoals wel vaker - een stuk genuanceerder te liggen. 

Twintig opnames per dag worden er opgenomen met corona in de leeftijdsgroep 0-
20, twitterde Marino Van Zelst , modelleur infectieziekten van de Universiteit Wageningen, 
gisteren. De afgelopen twee jaar was dit nooit hoger dan 5 of 10 per dag, zo viel te lezen in de 
grafiek die hij erbij plaatste. 

Hieronder de ziekenhuiscijfers van afgelopen jaar naar leeftijdsgroep. Bij de categorie 0 tot 14 
jaar is inderdaad een duidelijke piek te zien. 

Wat is er aan de hand? We vragen het een epidemioloog van het RIVM en een kinderarts. 

Allereerst: de stijging in de leeftijdscategorie 0 tot 20 jaar blijkt voor een groot deel een stijging 
in de categorie 0 tot 4 jarigen. De allerkleinsten dus. Dat was afgelopen jaar ook al zo. Dit zijn 
bijvoorbeeld de ziekenhuisopnames van 2021 tot en met 4 januari dit jaar. 

Ook bij deze piek is opnieuw sprake van een toename bij de 'zeer jonge kinderen', laat 
epidemioloog Susan van den Hof van het RIVM weten. ‘Zij worden eerder preventief 
opgenomen bij bijvoorbeeld hoge koorts.’ 

Dat is niet alleen bij corona zo, maar ook bij het RS-virus, het rhinovirus en het influenzavirus, 
vertelt hoogleraar Annemarie van Rossum, kinderarts-infectioloog in het Erasmus MC. ‘Bij dit 
soort virussen worden de kleintjes ook sneller opgenomen.’ 

Zijn deze kinderen echt allemaal ziek door corona? Nu sprake is van een hoge besmettingsgolf, 
is de kans natuurlijk groter dat als je in het ziekenhuis komt vanwege iets anders, je ook 
toevallig positief wordt getest. Stichting Nice, die ziekenhuiscijfers registreert, vraagt 
ziekenhuizen daarom sinds kort om de hoofdreden van opname te vermelden. 

Cijfers zijn nog niet publiekelijk gedeeld. Epidemiologen bij het RIVM werken op dit moment 
aan de analyse van deze cijfers. 

Epidemioloog Van den Hof van het RIVM laat wel alvast weten dat dit inderdaad een deel van 
het antwoord is. ‘Het aandeel mét een positieve test is hoger in de jongere leeftijdsgroepen’, 
laat ze weten. Deze kinderen belanden dus lang niet allemaal door corona in een 
ziekenhuisbed. 

Het virus gaat momenteel gewoon heel hard rond bij kleine kinderen. Incidentie, noemen ze 
dat. ‘Dat kinderen nog niet of weinig gevaccineerd zijn, verklaart waarom de incidentie bij 
kinderen momenteel zo hoog is.’ Daarbij komt: steeds meer ziekenhuizen testen patiënten op 
corona. Dat was vorig jaar nog niet zo. En als je meer test, vind je natuurlijk ook meer. 

Kinderarts Van Rossum bevestigt het beeld dat kinderen vaak om een andere reden in het 
ziekenhuis worden opgenomen. ’Nuancering is heel belangrijk’, zegt ze. ’Het is niet zo dat deze 
kinderen allemaal ook echt door corona in het ziekenhuis liggen.’ 

Ze reageerde ook op de tweet van Van Zelst. In vergelijking tot eerdere golven is inderdaad 
sprake van meer opnames, maar bij grofweg 3 op de 4 van de jonge patiënten met Omikron is 
in ons ziekenhuis meer of iets anders aan de hand. ‘Corona is niet waar wij ons als 
kinderartsen op dit moment extra druk over maken.’ 

En als corona als hoofdreden wordt gegeven van opname, is dat ook niet altijd honderd 
procent zeker. Soms worden kinderen positief getest op meerdere virussen, waaronder corona, 
dan weet je niet welk virus de boosdoener is. Ook ziet ze momenteel opnames vanwege het 
RS-virus.  
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De toename lijkt groot in de grafieken, maar Van Rossum benadrukt dat het gaat om 'hele 
kleine getallen in een groot ziekenhuis'. Een stijging van 2 opnames op een totaal van 2 is een 
verdubbeling, maar nog steeds weinig op het totaal. De meeste kinderen worden niet heel erg 
ziek van corona. 

Overigens is het onderscheid tussen door of met corona niet altijd zo zwart-wit. Corona 
kan andere aandoeningen verergeren, zoals iemand met een hart- of vaatziekte of diabetes. In 
ziekenhuizen kunnen artsen daarom kiezen bij de registratie tussen corona als de 
belangrijkste reden van opname, een van de redenen, of géén reden van opname. Mogelijk 
horen we deze week hoe die verdeling precies zit in de verschillende leeftijdsklassen. Bron: 
RTL Nieuws, 31 januari 2022. 

 

 

Van Gucht: 'Corona-uitbraak in ons land zou niet zo snel opgemerkt 
geweest zijn' 

‘Als de corona-uitbraak in Wuhan in ons land was gebeurd, dan ben ik er niet van overtuigd 
dat we het zo snel zouden opgemerkt hebben of onmiddellijk alarm zouden hebben geslagen.’ 
Dat heeft Steven Van Gucht, diensthoofd virale ziekten bij gezondheidsinstituut Sciensano, 
gezegd tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de voorbereiding op een 
toekomstige pandemie. 

Van Gucht pleitte ervoor om naar de toekomst toe vooral in te zetten op zogenaamde 
syndromische surveillance. Dat houdt in dat er een continue monitoring plaatsvindt van 
bepaalde syndromen of ziektebeelden en er dan ook meteen alarm kan worden geslagen indien 
er een abnormale verhoging wordt vastgesteld. 

Indien de corona-uitbraak in het Chinese Wuhan zich had voorgedaan in ons land, zou 
volgens Van Gucht namelijk niet zo snel alarm geslagen zijn. Dat heeft volgens de viroloog te 
maken met een gebrekkige financiering en opvolging. Daarom pleit Van Gucht voor een 
zogenaamde 'one health, one world'-aanpak, waarbij er zowel centrale coördinatie plaatsvindt 
als lokale implementatie. Bron: De Morgen, 2 februari 2022. 
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Vlaanderen verliest geduld met boosterprik voor tieners: ‘Desnoods 
beslissen we zelf’ 

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) wil vrijdag eindelijk een beslissing 
nemen over de boosterprik voor 12- tot 17-jarigen. Op het overleg met zijn collega’s 
woensdagochtend kon opnieuw geen akkoord gevonden worden, en werd nog maar eens extern 
advies gevraagd. 

Na de Hoge Gezondheidsraad vorige week mag deze week de Federale Commissie 
Patiëntenrechten zich over de boosterprik voor 12- tot 17-jarigen buigen. Dat is de uitkomst 
van een overleg tussen de negen ministers van Volksgezondheid vanmorgen, waar nochtans 
een beslissing over de kwestie werd verwacht. 

Het nieuwe uitstel zorgt voor gemor in de Vlaamse regering. Bevoegd minister Wouter Beke 
(CD&V) steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag een beslissing had genomen, en 
betreurt dat er geen consensus werd gevonden. ‘Als het van ons afhangt, wordt er op korte 
termijn een nieuw overleg georganiseerd na het advies van de Commissie Patiëntenrechten’, 
klinkt het op Bekes kabinet. ‘Als op dat overleg geen beslissing genomen kan worden, zal 
Vlaanderen het zelf doen.’ 

Wie dat wil, zou dan op relatief korte termijn zijn boosterprik kunnen krijgen, via de procedure 
van de ‘geïnformeerde toestemming’. Officieel moet de Commissie Patiëntenrechten daar 
vrijdag een juridisch advies over afleveren. Daarbij zouden tieners zich pas kunnen laten 
vaccineren nadat zij of hun ouders akkoord zijn gegaan met het feit dat ze een vaccin laten 
zetten via een zogenaamd ‘off-label gebruik’. Daarbij verklaren ze dat ze op de hoogte zijn van 
de zeldzame bijwerkingen van het vaccin. 

Officieel is de boosterprik in Europa nog niet goedgekeurd door het Europees 
Geneesmiddelenagentschap EMA, tot onvrede van Beke. Vooral langs Franstalige kant zou er 
terughoudendheid zijn om dan toch een eigen koers te varen. 

Tal van Europese landen deden dat wel al, zoals Frankrijk, Duitsland, Italië en Oostenrijk. 
Ook de Duitstalige gemeenschap in eigen land besliste enkele dagen geleden om niet meer te 
wachten op het Europese of federale niveau. Tieners tussen 12 en 17 kunnen er hun booster 
al krijgen na akkoord van hun huisarts. 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) kaatste de bal vorige week al eens terug naar de politiek 
toen die om advies had gevraagd bij gebrek aan een EMA-richtlijn. Volgens de Raad is er op 
dit moment niet voldoende wetenschappelijk bewijs om de boosterprik voor 12- tot 17-jarigen 
toe te laten, zeker in het geval van de Omikron-variant. De experten zagen niet voldoende 
bewijs wat betreft de ‘nuttigheid, effectiviteit, noodzaak en veiligheid’ om een boosterprik ‘in 
functie van de openbare gezondheid te steunen’. 

Daarmee sprak de HGR zich echter ook niet expliciet tégen de extra prik voor tieners uit. Uit 
studies blijkt dat de beschermingsgraad van de eerste twee prikken net als bij volwassenen 
na verloop van tijd begint te dalen en dat de booster dus minstens tijdelijk voor een verhoging 
van de immuniteit zorgt. 

Vraag is in hoeverre dat medische aspect nog meespeelt. De grootste bekommernis lijkt de 
onvrede bij tieners en reisorganisaties die binnenkort op skireis willen naar het buitenland. 
Onder andere Oostenrijk eist van toeristen een coronapas waarbij het laatste vaccin niet 
langer dan zes maanden geleden is, of zeven maanden voor minderjarigen. Aangezien veel 
tieners bij ons in de zomervakantie van 2021 gevaccineerd zijn, zou die termijn zonder 
boosterprik tegen de krokusvakantie verlopen zijn. 

De Hoge Gezondheidsraad drong er in zijn advies daarom ook op aan dat de Belgische 
overheden op Europees niveau voor eenvormigheid en uniforme regels zouden pleiten. De 
experten vroegen bovendien dat de Taskforce Vaccinatie zijn ‘verantwoordelijkheid’ zou 
‘opnemen (op het niveau van de veiligheid) om de boosterprik beschikbaar te maken (of niet)’. 
Daarbij verwezen ze expliciet naar de context van het reizen. 
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De Taskforce Vaccinatie zat maandagavond samen, en lijstte alle overwegingen nog eens op, 
maar nam evenmin een standpunt in. Of hoe de bal telkens rondgekaatst blijft worden. Bron: 
De Morgen, 2 februari 2022. 

Ministers van Volksgezondheid zitten om 8 uur samen om knoop door te 
hakken over boosterprik voor 12- tot 18-jarigen 

Deze voormiddag is er mogelijk meer duidelijkheid over de eventuele goedkeuring oor de 
boosterprik voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Vanaf 8 uur zitten de ministers van 
Volksgezondheid virtueel samen om de knoop door te hakken. 

Veel jongeren van 12 tot 18 jaar hebben zich laten vaccineren, maar momenteel kan die groep 
nog geen booster krijgen in ons land. Vorige week zei de Hoge Gezondheidsraad in een advies 
aan de verschillende ministers van Volksgezondheid dat er met de huidige kennis 
‘onvoldoende’ wetenschappelijk bewijs is om het toedienen van een boosterprik voor tieners 
te steunen, in het bijzonder in het geval van de Omikron-variant. 

Met de nakende krokusvakantie lijkt het voor veel jongeren noodzakelijk om een booster te 
krijgen wanneer ze in het buitenland zorgeloos willen gaan skiën. Een aantal Europese landen, 
waaronder Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, Polen en Portugal, hebben al beslist 
om een boosterprik voor jongeren vanaf 12 jaar toe te laten. Bron: De Morgen, 2 februari 2022. 

Nog geen beslissing over boosterprik voor jongeren, ministers van 
Volksgezondheid vragen opnieuw advies 

De verschillende ministers van Volksgezondheid in ons land nemen vandaag geen beslissing 
over een boosterprik voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Er is een advies gevraagd aan de 
commissie Patiëntenrechten tegen vrijdag over de procedure van geïnformeerde toestemming, 
zegt het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V).  

Bedoeling is om daarna snel een nieuwe Interministeriële Conferentie (IMC) te organiseren. 
‘Als we geen beslissing kunnen nemen in de IMC, zal Vlaanderen zelf beslissen’, zegt Bekes 
woordvoerder Bart Croes. 

Probleem is dat Italië en Oostenrijk hun regels hebben verstrengd en dat de laatste coronaprik 
er niet ouder mag zijn dan zes maanden. Veel tieners in ons land werden al tijdens de zomer 
gevaccineerd, waardoor hun certificaat niet meer geldig is of binnenkort vervalt. Met andere 
woorden: om Oostenrijk of Italië binnen te mogen tijdens de krokusvakantie, zouden ze 
eigenlijk een boosterprik nodig hebben. 

Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft zich, zeer tot onvrede van minister Beke, nog 
niet uitgesproken over die boosterprik voor 12- tot en met 17-jarigen. Niettemin werd al een 
advies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad, maar die oordeelde vorige week dat er vandaag 
onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om de boosterprik bij jongeren te steunen. Bron: De 
Morgen, 2 februari 2022. 

Studenten springen bij in UZ Leuven 

In het UZ Leuven zijn sinds deze week een aantal studenten aan de slag. Door 
coronabesmettingen kampt het ziekenhuis met een personeelstekort, en dus werd een oproep 
gedaan aan studenten om bij te springen. Het tekort situeert zich vooral op de afdelingen 
vroedkunde en materniteit.  

Zo'n dertig studenten meldden zich aan. De taken die ze uitvoeren zijn bijvoorbeeld logistieke 
zaken zoals materialen aanleveren, of de patiënt ondersteunen voor of na een ingreep. Ze 
kunnen ook helpen bij zorgtaken, zoals bloed trekken of de bloeddruk meten. Studenten 
kunnen zich nog steeds aanmelden. Bron: De Morgen, 2 februari 2022. 
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Pfizer vraagt Amerikaanse toezichthouder om goedkeuring vaccin voor 
kinderen jonger dan vijf 

Pfizer en BioNTech hebben de Amerikaanse toezichthouder FDA om goedkeuring gevraagd 
voor het toedienen van coronavaccins aan kinderen onder de vijf jaar oud. De FDA heeft 
aangegeven op 15 februari te vergaderen en de aanvraag te beoordelen. 

Als de FDA de aanvraag goedkeurt is het de eerste keer dat kinderen tussen de zes maanden 
en vijf jaar ingeënt kunnen worden tegen het coronavirus. Voor oudere kinderen is dat al wel 
mogelijk. 

De aanvraag is voor het toedienen van twee doses, al geven de bedrijven aan dat een derde 
vermoedelijk nodig is om ‘een hoog niveau van bescherming te krijgen tegen bestaande en 
potentiële toekomstige varianten’, zegt Pfizer-directeur Albert Bourla in een verklaring. 

Om het risico op neveneffecten te verkleinen koos Pfizer ervoor prikken met lagere doses van 
het vaccin aan kinderen te geven. In december bleek dat te werken bij kinderen van 0 tot 2 
jaar oud, maar niet bij kinderen van 2 tot 5 jaar oud. Toen werd gestart met het toedienen 
van een derde lage dosis, maar de resultaten daarvan worden pas over enkele maanden 
verwacht. 

Toch kozen de bedrijven ervoor nu vast de aanvraag voor de eerste twee prikken in te dienen 
bij de FDA. ‘Als twee doses worden goedgekeurd kunnen ouders beginnen met het vaccineren 
van hun kinderen, terwijl ze wachten op goedkeuring voor de derde dosis’, zegt Bourla. Bron: 
De Morgen, 2 februari 2022. 

WHO waarschuwt dat landen niet te snel  moeten versoepelen  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt landen voor te snelle versoepeling van 
de coronamaatregelen. WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus reageerde in een 
persconferentie op de versoepelingen in landen zoals Engeland, Denemarken, Oostenrijk en 
Nederland. In die landen gaan geluiden op dat ‘vanwege vaccinaties, de hoge besmettelijkheid 
van Omikron en het feit dat de variant minder ziekmakend is’ de verspreiding ervan niet langer 
hoeft te worden beperkt. Maar ‘niets is minder waar’, zei de WHO-topman. 

Tedros: ‘We vragen geen enkel land om terug te gaan naar een lockdown. Wel roepen we 
landen op om alle instrumenten, niet enkel vaccinaties, te gebruiken om hun bevolking te 
beschermen.’ 

Ook Maria Van Kerkhove, de Amerikaanse baas van de coronawerkgroep van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, wees erop dat er niet te rap moet worden versoepeld. ‘Zulke 
veranderingen moeten langzaam maar gestaag gebeuren. Stap voor stap, want dit virus is 
nogal dynamisch.’ Ze stelde dat de Omikronpiek in het aantal besmettingen nog niet is bereikt. 
Bron: De Morgen, 1 februari 2022. 

Aerosmith schrapt Europese tournee en dus optreden op Graspop 

De Amerikaanse hardrockgroep Aerosmith heeft vanwege de situatie rond Covid-19 beslist 
zijn Europese tournee te annuleren, waardoor een optreden op de Graspop Metal Meeting in 
Dessel vervalt. 

Geciteerd door loudersound.com zegt de legendarische groep tot annulatie te zijn overgegaan 
vanwege de ‘onzekerheid’ rond reizen, de ‘blijvende aanwezigheid’ van Covid-19 en ‘andere 
aangelegenheden. Het is duidelijk geworden dat het onmogelijk is de shows in de regio te laten 
doorgaan.’  

‘De gezondheid, veiligheid en het welzijn van onze fans is onze topprioriteit’, benadrukt 
Aerosmith. 

De organisatoren van Graspop bevestigen de annulatie en zeggen er ‘alles aan te doen’ om een 
vervanger voor de headliner van zondag 19 juni te vinden. Bron: De Morgen, 1 februari 2022. 
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CBR nam vorig jaar ondanks corona weer meer examens af 

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft in vorig jaar ondanks de 
coronamaatregelen weer meer examens afgenomen. Het totaalaantal steeg met 20 procent 
naar 1,5 miljoen, het niveau van voor de coronacrisis. 

Er zijn vooral meer theorie-examens afgenomen door het CBR. In 2020 waren dit er als gevolg 
van de coronamaatregelen nog 758.000, in 2021 ging het om 973.000 examens. Dit is volgens 
het CBR gerealiseerd door alle locaties zes dagen per week te openen ‘en ook in de avonduren 
theorie-examens mogelijk te maken’. 

Door extra examinatoren konden er vorig jaar ook meer mensen afrijden, namelijk 327.000. 
In 2020 waren dit nog 306.0000 autopraktijkexamens. 

Corona heeft echter nog altijd impact op de wachttijden, aldus het CBR. Dat heeft onder meer 
te maken met de 1,5 metermaatregel. Toen die vorig jaar tijdelijk losgelaten mocht worden, 
konden meer mensen tegelijk hun theorie-examen doen, waardoor de reserveringstermijnen 
fors daalden. ‘Het weer instellen van de 1,5 meterregel per medio november had het 
omgekeerde effect.’ 

Voor theorie-examens gold een wachttijd die schommelde tussen een week tot wel vier 
maanden. Vooral in de grote steden was het druk. 

Het CBR merkt op dat de wachttijden bij rijscholen om te beginnen met rijlessen fors zijn 
opgelopen. ‘Het lijkt alsof rijscholen meer leerlingen in portefeuille nemen die per week minder 
vaak lessen en zo langer doen over het rijbewijstraject. Het CBR verwacht dat de 
reserveringstermijnen in 2022 onder druk blijven staan, zeker ook omdat wij net als veel 
andere organisaties momenteel te maken hebben met een hoger ziekteverzuim.’ 

Vorig jaar werd aangekondigd dat het CBR honderd nieuwe examinatoren wilde aantrekken 
om een forse inhaalslag te maken. Dit blijkt echter lastig door de krappe arbeidsmarkt, wordt 
nu gemeld. Twintig nieuwe mensen zijn nu opgeleid, de werving loopt dit jaar nog door. Bron: 
ANP, 1 februari 2022. 

Tweede Kamer steunt vrijwel zeker verlenging spoedwet 

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt vrijwel zeker een nieuwe verlenging van de 
tijdelijke coronaspoedwet. Volgende week stemt de Kamer erover, tijdens het debat 
dinsdagavond stelden VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks de spoedwet voor de vierde keer 
te willen verlengen met drie maanden. 

Wel is de steun voor de spoedwet afgenomen in vergelijking met toen de Kamer zich er voor 
het eerst over boog. PVV, SP, FvD, Denk, Groep Omtzigt en Groen Van Haga zeggen tegen 
verlenging te stemmen. De partijen vinden onder meer dat de spoedwet niet langer past bij de 
huidige fase van de pandemie. Bron: De Volkskrant, 1 februari 2022. 

Reizigers naar Marokko moeten vaccinatie- en testbewijs tonen 

Reizigers die vanaf volgende week naar Marokko reizen, moeten kunnen aantonen dat ze zijn 
gevaccineerd. Bovendien moeten ze beschikken over een negatieve PCR-test van maximaal 48 
uur oud én een zelftest doen na aankomst op het vliegveld, zo maakte de Marokkaanse 
regering bekend. 

Vorige week meldde Marokko het luchtruim op 7 februari weer te openen. Sinds eind 
november waren alle vluchten van en naar het land verboden vanwege de opkomst van de 
Omikron-variant. Het is niet de eerste keer dat Marokko het luchtruim sloot; in maart 2020, 
aan het begin van de pandemie, zaten daardoor duizenden Nederlanders vast in het Noord-
Afrikaanse land. Bron: De Volkskrant, 1 februari 2022. 
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Ongeldig worden coronatoegangsbewijs leidt niet tot stormloop op extra 
prikken 

De cijfers bij het nieuws van dinsdag: er zijn opnieuw minder boosters gezet dan vorige week, 
en vier procent van de Nederlandse kinderen in de basisschoolleeftijd is gevaccineerd. 

Voor iedereen die voor 1 mei een tweede coronavaccin (of één prik met het Janssen-vaccin) 
kreeg is het coronatoegangsbewijs vanaf vrijdag niet meer geldig zonder booster. Het bewijs is 
vanaf dat moment nog 270 dagen na vaccinatie en 180 dagen na een besmetting geldig. Dit 
betreft maximaal 540 duizend Nederlanders, schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid 
aan de Tweede Kamer. 

Het vervallen van het groene vinkje heeft nog niet geleid tot een stormloop op boosters. De 
afgelopen week zijn in Nederland nog maar 232 duizend boosters toegediend. De hoge 
landelijke besmettingsgraad, voornamelijk onder jongeren, kan bijdragen aan het lagere 
boostertempo. Na een coronabesmetting moet drie maanden gewacht worden voor een 
vaccinatie. In totaal zijn nu 8,4 miljoen extra prikken gezet, 58,8 procent van de 18-plussers 
kreeg een booster. Het verschil in boostergraad tussen jong en oud blijft groot. Ruim 80 
procent van de 65-plussers kreeg een extra prik, tegenover nog geen 40 procent van de 35-
minners. 

In Nederland hebben nu 52 duizend kinderen van 5 tot 12 jaar een eerste coronaprik 
ontvangen. De meeste kinderen in deze leeftijdsgroep komen sinds half januari in aanmerking 
voor een coronavaccin. Zo’n tweeduizend kinderen met een kwetsbare gezondheid zijn al 
eerder gevaccineerd. Met vier procent van de 5- tot 12-jarigen die gevaccineerd zijn, is de 
vaccinatiegraad in deze groep in Nederland op dit moment een stuk lager dan in de 
buurlanden. In Duitsland is 18 procent van de 5- tot 12-jarigen gevaccineerd, in België zelfs 
al achtentwintig procent. Zweden besloot deze week juist gezonde jonge kinderen voorlopig 
niet te vaccineren, 12-minners in risicogroepen kunnen wel een vaccin krijgen. Bron: De 
Volkskrant, 1 februari 2022. 

Coronarestricties geschrapt in Denemarken: hoge besmettingscijfers maar 
stabiele ziekenhuisbezetting 

In diverse kantines lagen dinsdagochtend croissants of gebakjes op tafel. Zo vierden de Denen 
‘vrijheidsdag’, de eerste dag dat alle coronamaatregelen zijn ingetrokken. Net als afgelopen 
zomer is Denemarken een van de eerste Europese landen die de restricties versoepelt. 

 

Een vismarkt in Kopenhagen op dinsdag, de eerste dag dat de mondkapjes weer af mochten. 
Foto: Liselotte Sabroe / AFP 
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Vanaf dinsdag is de coronapas geschrapt, kan het mondkapje in winkels en het openbaar 
vervoer af en zijn de sluitingstijden voor de horeca als vanouds. Ook nachtclubs mogen weer 
open. De vraag is waarom de Denen de restricties laten vallen, zeker gezien de nog altijd hoge 
besmettingscijfers. Dagelijks worden rond de 40 duizend nieuwe gevallen ontdekt, zes keer 
zoveel als in december. Gemeten naar de bevolkingsomvang (5,7 miljoen) behoren de Deense 
besmettingscijfers tot de wereldtop. 

De belangrijkste reden voor de versoepeling is de stabiele ziekenhuisbezetting. Op de ic’s 
liggen slechts tweeëndertig patiënten. Een paar weken terug waren dat er nog tachtig. Het 
totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ligt rond de duizend, maar een groot deel 
ervan, veertig procent, is opgenomen voor een andere aandoening. 

‘De restricties zijn niet langer te verdedigen’, zegt hoogleraar politieke wetenschappen Michael 
Bang Petersen, die sinds het begin van de pandemie het vertrouwen van de bevolking in de 
coronamaatregelen meet. ‘Er zijn sterke aanwijzingen dat de Omikron-variant een relatief mild 
verloop kent, zeker in Denemarken, waar de vaccinatiegraad erg hoog is.’ Eenenzestig  procent 
van de Denen heeft een boosterprik gehad; dat is fors boven het Europees gemiddelde van 
vijfenveertig procent. 

Wat ook meespeelt, is dat de Deense regering alleen maatregelen mag nemen wanneer het 
virus als ‘maatschappijbedreigend’ wordt gezien. Deze classificatie is tijdelijk en moet telkens 
opnieuw worden bekrachtigd door het parlement. De huidige termijn liep af op 5 februari. 
Voor verlenging bleek onvoldoende steun onder de volksvertegenwoordigers. ‘Natuurlijk kun 
je langer wachten om absolute zekerheid te hebben, maar de Deense strategie is altijd geweest 
om te erkennen dat wachten ook schadelijk is. Voor het welzijn, voor de economie en voor de 
vrijheid. Het gaat om de juiste balans’, aldus hoogleraar Petersen. 

Volgens de politicoloog is het vertrouwen van de Denen in de corona-aanpak nog altijd hoog. 
Wat hierbij helpt, is dat de Denen zeer nauwkeurige gegevens hebben over het virusverloop. 
Op een gemiddelde dag worden 250 duizend testen afgenomen. In de labs wordt bij elke test 
gekeken om welke variant het gaat. In andere landen worden meestal alleen steekproeven 
genomen om de variant vast te stellen. Zo kan het virusverloop op de voet worden gevolgd. 
Het Deense nationale infectieziekten-instituut SSI voorspelde eerder dat de Omikronpiek eind 
januari zou plaatsvinden. Dit lijkt te kloppen. ‘Zelfs de meeste 65-plussers steunen de 
versoepelingen. Zij accepteren het feit dat ze zich nog een tijdje moeten isoleren, uit solidariteit 
met jongeren die nu vrij zijn’, aldus Bang Petersen. 

Het is onduidelijk of de Denen nu voorgoed verlost zijn van de coronarestricties. De Deense 
premier Mette Frederiksen hield op de publieke radio nog een slag om de arm. ‘We weten niet 
wat er in de herfst zal gebeuren en of er een nieuwe variant komt.’ In juli vorig jaar versoepelde 
Denemarken als een van de eerste Europese landen zijn coronarestricties. Tien weken later 
waren opnieuw maatregelen nodig. De regering blijft burgers adviseren zich regelmatig te laten 
testen, zodat er ‘indien nodig snel maatregelen kunnen worden genomen’. Volgens Bang 
Petersen wordt deze lijn door de meeste Denen geaccepteerd. ‘Er is niet slechts één juiste 
strategie, alleen een afweging van risico’s. De Denen zijn nu bereid dit risico te nemen.’ Bron: 
De Volkskrant, 1 februari 2022.  

Ruim een half miljoen Nederlanders vorige week besmet, driekwart 
besmette patiënten in ziekenhuis heeft covid-klachten 

In de week na de versoepelingen steeg het aantal gemelde besmettingen ‘explosief’, bericht het 
RIVM. Ruim een half miljoen Nederlanders testte positief. 

Het aantal ziekenhuisopnamen stijgt gestaag, na een toename op de verpleegafdelingen nu 
ook op de intensive care. De ziekenhuiscijfers nemen wel veel minder snel toe dan het aantal 
besmettingen, en een deel van de opnamen betreft ‘toevallige besmettingen’.  



34 
 

Voor het eerst zijn Nederlandse cijfers gepubliceerd over het aantal opnamen ‘met’ en ‘door’ 
corona. Van de patiënten op de verpleegafdelingen voor wie een opnamereden is geregistreerd, 
zo’n zestig procent van het totaal, was bij driekwart covid-19 één van de opnameredenen. In 
de meeste gevallen, negenenvijftig procent, was covid-19 de belangrijkste reden waarom de 
patiënt was opgenomen. Bij de rest werd een bestaande aandoening verergerd. In iets minder 
een kwart van de gevallen had de opname dus niet veel met corona te maken, en was er sprake 
van een toevallige besmetting. Bij jongeren is vaker sprake van een incidentele opname dan 
bij ouderen. Van de patiënten tussen de 20 en de 40 is ruim veertig procent voor een andere 
aandoening opgenomen. 

De afgelopen week zijn 530 duizend besmettingen gemeld, vijfenveertig procent meer dan 
vorige week. Dit is verreweg het hoogste aantal meldingen in een week tijd ooit. En dat terwijl 
nog ongeveer eenentachtig duizend positieve testresultaten van de afgelopen twee weken niet 
meegenomen zijn in de rapportage. 

Deze week hebben de GGD’s ruim 1 miljoen coronatesten uitgevoerd. Daarmee is de maximale 
capaciteit van gemiddeld 150 duizend tests per dag vrijwel volledig benut. Ruim de helft van 
de testen bleek positief, 56,1 procent. Vorige week was dit percentage nog 45,4. De GGD’s 
melden in de week tot zondag 30 januari gemiddeld bijna 82 duizend positieve testen per dag. 

Steeds vaker komen Nederlanders naar de GGD-teststraat om een zelftest te bevestigen. Ruim 
eenderde van de testen werd uitgevoerd ter bevestiging van een positieve zelftest, vorige week 
was dit aandeel een kwart. Bij ruim tien procent van de testen is dit niet bekend.  

Bij ouderen beginnen de besmettingscijfers na een aantal stabiele weken toch wat op te lopen. 
De besmettingsgraad blijft bij 65-plussers nog wel ver onder het landelijk gemiddelde. Onder 
twintigers was de afgelopen weken een dalende trend te zien, maar ook zij bleken afgelopen 
week weer vaker positief te testen. De meeste besmettingen worden, net als vorige week, 
gemeld bij 10- tot 15-jarigen. Ongeveer 1 op de 12 jonge tieners testte positief, 8.455 per 100 
duizend. Dit is driemaal hoger dan het landelijk gemiddelde. 

De gemelde sterfte is stabiel en aanzienlijk lager dan een jaar geleden. Het RIVM meldt deze 
week 66 sterfgevallen, vorige week 61. In januari vorig jaar werden wekelijks ruim 600 
sterfgevallen geregistreerd. Bron: De Volkskrant, 1 februari 2022. 

Het aantal coronabesmettingen en coronadoden neemt in Noord- 
Midden- en Zuid-Amerika nog steeds toe 

Het aantal coronagevallen en aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen neemt in Noord-
, Midden- en Zuid-Amerika nog steeds toe, meldt de Pan-Amerikaanse 
Gezondheidsorgansatie. Maar het aantal nieuwe besmettingen lijkt op plaatsen waar 
de Omikron-variant het eerste toesloeg af te vlakken. 

Van de zeven miljoen gevallen die de afgelopen week werden gemeld, deed het gros zich in 
Noord-Amerika voor. Zo'n vier miljoen. Chili en Brazilië noteren dagelijks recordaantallen. Het 
dagelijkse sterftecijfer op Cuba, de Bahama's en Antiqua en Barbuda, is meer 
dan verdubbeld, aldus PAHO. Bron: AD, 2 februari 2022. 

De zestien Duitse deelstaten hebben vandaag besloten tot 10.000 
bezoekers toe te laten bij grote buitenevenementen 

De zestien Duitse deelstaten hebben vandaag besloten tot 10.000 bezoekers toe te laten 
bij grote buitenevenementen, zoals wedstrijden van de Bundesliga. Bij evenementen binnen 
zijn maximaal 4000 bezoekers toegestaan. De nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat 
in alle staten dezelfde regels gelden. Bij de evenementen moeten wel mondkapjes worden 
gedragen en is het tonen van de coronapas noodzakelijk. 
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In sommige staten is het vereist een boosterprik te hebben gehad of een negatieve 
testuitslag te overleggen. Voor evenementen die minder dan 2000 bezoekers hebben, gelden 
nog steeds de regels van de deelstaat waarin ze worden gehouden. Duitsland meldde 
een recordaantal van 208.498 besmettingen vandaag en passeerde daarmee de grens van 10 
miljoen corona-infecties sinds het uitbreken van de pandemie. Bron: AD, 2 februari 2022. 

Tsjechische opperrechters hebben de 2G-coronapas naar de prullenbak 
verwezen 

Tsjechische opperrechters hebben de 2G-coronapas naar de prullenbak verwezen. Een 
coronamaatregel mag niet bedoeld zijn om burgers indirect onder druk te zetten zich te laten 
vaccineren, luidde het oordeel van het hooggerechtshof.  

Onder meer hotels mochten alleen gasten toelaten die waren ingeënt tegen corona of hersteld 
van de ziekte. Maar volgens de hoogste rechtbank is er geen wettelijke basis voor de 
richtlijnen. De regering krijgt een week om te reageren op de uitspraak. 

Volgens het hof kan het ook niet zo zijn dat automatisch wordt verondersteld dat 
mensen besmet zijn als er geen symptomen zijn. Onderwijl is het aantal besmettingen door 
de Omikron-variant naar recordhoogten gestegen. Ruim 57.000 vandaag. Bron: AD, 2 februari 
2022. 

 

Grote aantallen Omikron-besmettingen bepalen hoe druk de zorg het 
krijgt 

Omikron mag dan minder ernstige klachten veroorzaken, maar de grote aantallen 
besmettingen bepalen uiteindelijk hoe druk de zorg het krijgt. Reden voor Ina Kuper, de 
waarnemend voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zich grote zorgen te maken over 
het naderende carnaval. 

‘Het lijkt mij heel onverstandig als nu grote groepen hossende mensen bij elkaar komen’, zegt 
ze. Ook met verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zou zij 'nog even wachten' als 
ze het kabinet was. Kuper voorziet dat de explosieve stijging van het aantal besmettingen ook 
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weer gaat leiden tot meer druk op de ziekenhuizen. Ook het relatief hoge ziekteverzuim onder 
het personeel speelt daarbij een rol. 

‘Dat is wel echt een toenemend probleem, niet alleen in de ziekenhuizen, maar in de hele 
maatschappij. Het percentage dat positief test is onder het zorgpersoneel net zo hoog als 
elders’, aldus de tijdelijke opvolger van Ernst Kuipers. Hij trad onlangs aan als minister van 
Volksgezondheid. De verwachting is dat de toename die nu zichtbaar is verder zal doorzetten. 
Ook de uitstroom van patiënten zou moeizamer worden. 

In hoeverre de druk op de ic's zal toenemen, is een 'ingewikkelde vraag', zegt Kuper. De 
afgelopen weken daalde het aantal ernstig zieke coronapatiënten op de ic's juist scherp. Het 
Outbreak Management Team becijferde onlangs dat de kans op ic-opname met de Omikron-
variant van het virus ongeveer de helft lager is voor opgenomen coronapatiënten dan met de 
vrijwel verdwenen Deltavariant. Bron: AD, 2 februari 2022. 

Turkije meldt de afgelopen 24 uur het hoogste aantal nieuwe 
besmettingen tot nu toe 

Turkije heeft de afgelopen 24 uur het hoogste aantal nieuwe besmettingen tot nu toe 
vastgesteld, meldt het ministerie van Volksgezondheid. 110.682 mensen testten positief op 
het virus. In december lag het dagelijkse aantal infecties rond de 20.000, maar de Omikron-
variant zorgt voor een piek. Het voorbije etmaal werden 217 sterfgevallen door toedoen van 
het coronavirus geregistreerd. Bron: AD, 2 februari 2022. 

Nachtclubs gaan uit protest vanaf 12 februari open: ‘Dit is het moment’ 

Vanaf 12 februari gaan nachtclubs door heel het land uit protest weer open. Dat maakte de 
organisatie van demonstratieve actie De nacht staat op, bekend via een filmpje op Instagram. 

‘Het wordt nu weleens tijd dat de nachtclubs ook gehoord worden. Dat is in twee jaar tijd niet 
gebeurd, we zijn zelden genoemd in persconferenties, dus nu gaan we het zelf maar doen.’ 
Aan het woord is Pieter de Kroon, eigenaar van de Social Club op het Leidseplein en voorzitter 
van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). Niet alleen in Amsterdam zullen nachtclubs vanaf 
12 februari uit protest openen, ook in Groningen, Rotterdam, Utrecht en Haarlem doen clubs 
mee aan de actie, zegt hij. ‘Iedereen is ermee bezig.’ 

Door de coronamaatregelen zijn de nachtclubs in de laatste twee jaar slechts enkele weken 
open geweest. In andere Europese landen worden veel maatregelen nu losgelaten. In Engeland 
zijn nachtclubs al sinds juli open en Denemarken gooide dinsdag bijna alle coronamaatregelen 
overboord, waardoor ook daar weer gedanst kan worden. Maar in Nederland lijkt die 
versoepeling nog niet in zicht en dat wringt bij de sector. 

Wel gaat het kabinet in overleg met de nachthoreca of 1G een optie is, dan komen alleen 
mensen binnen die vooraf getest zijn. Maandag praat de sector met het ministerie van 
Economische Zaken. Dat gaat volgens het ministerie over ‘input verzamelen om mee te nemen 
naar het weegmoment voor het kabinet’. De clubs willen nu openen zoals in de zomer van 
2021, met de coronapas en 3G. 

‘Als we kijken naar wat er nu in de wereld gebeurt, is dít het moment,’ zegt De Kroon. ‘Onze 
doelgroep gaat er mentaal aan onderdoor, die hebben een uitlaatklep nodig. Die zoeken elkaar 
nu al op bij huisfeestjes en illegale dansfeesten. Dan kunnen mensen beter bij ons binnen 
staan, met een goede luchtfilterinstallatie en bewaking.’ 

Eelko Anceaux, van De Marktkantine in West, sluit zich volledig aan bij De Kroon en zegt niet 
bang te zijn voor de reacties van de gemeente of overheid, maar er wel benieuwd naar te zijn. 
‘Ik hoop dat het niet de kop in wordt gedrukt, maar dat het een soort kantelpunt gaat worden. 
Dat de overheid erkent dat dit beleid niet houdbaar is en dat er geen draagvlak meer voor is.’ 
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Volgens Anceaux hebben alle 24 leden van het OAC zich achter de actie geschaard. Onder 
andere Lovelee, Westerunie, De Melkweg ,Club Nyx, en Shelter deelden de oproep van De 
nacht staat op, op hun Instagrampagina. 

Pim Evers, van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, zegt dat ‘het 
water aan de lippen staat’ bij veel nachtclubeigenaars. ‘Het betreft een sector die in principe 
96 weken dicht is geweest,’ zegt hij. ‘We zien dat dit een sector is die als eerste werd gesloten, 
maar als laatste open mag. Dat is financieel een drama.’ 

Bitterzoet doet ook mee met de actie, vertelt Bas Louwers van de club. ‘De reden lijkt mij wel 
duidelijk,’ zegt hij. We zijn twee weken open geweest in twee jaar tijd. In de tussentijd kon 
alles, behalve het nachtleven. Nu zijn wij een keer aan de beurt.’ Volgens Louwers is de actie 
vooral bedoeld ‘om het gesprek op gang te krijgen’. ‘We willen niet tegen het zere been 
schoppen, maar vragen ook aandacht. En als we 19 februari open mogen van de overheid, 
dan willen we best een weekje wachten.’ 

Gevraagd naar de programmering voor 12 februari moet Anceaux het antwoord schuldig 
blijven. ‘We zijn ermee bezig, maar ik denk niet dat het zoveel uitmaakt wie er draait. De 
belangstelling zal wel groot zijn.’ 

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten ‘de grote frustratie bij de sector te 
begrijpen en het feit dat ze al jarenlang achteraan in de rij staan als het gaat om 
versoepelingen’. De woordvoerder vervolgt: ‘Maar wij zullen de actie wel beoordelen volgens de 
regels die landelijk gelden omdat we nog steeds in een pandemie zitten.’ Bron: Het Parool, 2 
februari 2022. 

Nachtclubs gooien uit coronaprotest de deuren open 

Nachtclubs zijn twee jaar coronasluiting zat en gooien op 12 februari uit protest de deuren 
open. Dat blijkt uit een verklaring van protestgroep ‘De Nacht staat op.’  

Clubs zijn van plan op zaterdagavond 12 februari om 21.00 uur weer open te 
gaan. Amsterdamse nachtclubs zoals Paradiso, RADION en Sexyland staan achter de actie, 
maar inmiddels doen ook clubs in steden als Rotterdam, Utrecht, Groningen en Den Bosch 
mee. ‘Om de overheid en iedereen wakker te schudden’, zegt dj en woordvoerder Joost Gimbel 
in een verklaring op Instagram. ‘En niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht.’ 

Sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn nachtclubs gesloten, op een korte 
versoepeling in juli vorig jaar na. Eigenaren zijn boos dat nu Nederland steeds meer van het 
slot gaat, er voor nachtclubs nog steeds geen perspectief is. Momenteel mag de horeca onder 
strenge voorwaarden tot 22.00 uur open blijven en zijn zitplaatsen verplicht. Verschillende 
uitbaters van clubs hebben eerder aangegeven dat die tijd voor hen niet werkbaar is. Ze kiezen 
er daarom voor niet open te gaan. 

Dat verandert dus op 12 februari, als het aan de uitbaters ligt. Pieter de Kroon van de 
Amsterdamse Chicago Social Club, een van de initiatiefnemers van de actie ‘De nacht staat 
op’, wil vooral duidelijkheid hebben. ‘Nu de culturele sector weer opengaat, met overdag 
musea en ’s avonds restaurants, is er één essentieel dagdeel dat compleet buitenspel wordt 
gezet’, zegt De Kroon in een toelichting. ‘Het belang van de nacht wordt te vaak vergeten.’ 

De clubeigenaren wijzen op illegale feesten die steeds grotere vormen aannemen. Dat maakt 
het ‘extra wrang en haast paradoxaal’, aldus een van de initiatiefnemers. ‘Politie en 
burgemeesters zien dit ook en vragen het kabinet om de clubs meer ruimte te geven. Zij zien 
liever dat jongeren gecontroleerd samenkomen in clubs en discotheken.’ De clubs zeggen 
voldoende middelen te hebben om de heropening veilig te laten verlopen.  
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Dansende jongeren in club Bitterzoet in Amsterdam, na kortstondige coronaversoepelingen 
vorig jaar. © Joris Van Gennip 

‘Als we kijken naar wat er nu in de wereld gebeurt, is dít het moment,’ zegt De Kroon. ‘Onze 
doelgroep gaat er mentaal aan onderdoor, die hebben een uitlaatklep nodig. Die zoeken elkaar 
nu al op bij huisfeestjes en illegale dansfeesten. Dan kunnen mensen beter bij ons binnen 
staan, met een goede luchtfilterinstallatie en bewaking.’ 

Maandag gaat de sector nog in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Dat gaat 
volgens het ministerie over ‘input verzamelen om mee te nemen naar het weegmoment voor 
het kabinet’. Volgens een woordvoerder zal dus geen besluit worden genomen over het gebruik 
van 1G in het nachtleven, waarbij alle bezoekers getest worden. ‘Coronaminister’ Ernst 
Kuipers zei vorige week nog in de Tweede Kamer te willen onderzoeken of de nachthoreca met 
het zogeheten 1G-beleid open zou kunnen. Bron: AD, 2 februari 2022. 

Amsterdam gaat in gesprek met nachtclubs over actie 

De gemeente Amsterdam gaat met de nachtclubs in gesprek over de actie die ze hebben 
aangekondigd om vanaf zaterdag 12 februari weer open te gaan. De komende dagen wordt 
gekeken naar de plannen voor de zogenoemde De nacht staat op, laat een woordvoerder van 
burgemeester Femke Halsema weten. 

Woensdag kondigden brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs 
(OAC) via een filmpje op Instagram aan het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om 
de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. Bron: Het Parool, 3 
februari 2022. 

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie meldt dat 63 procent van 
de Zuid-Amerikaanse bevolking nu volledig is ingeënt  

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie meldt dat 63 procent van de Zuid-Amerikaanse 
bevolking nu volledig is ingeënt tegen Covid-19. De regio heeft daarmee een van de hoogte 
vaccinatiegraden ter wereld. Tegelijkertijd kent het werelddeel de ongelijkste vaccinatiegraad. 
14 landen hebben 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, terwijl eenzelfde aantal 
nog zeker 40 procent van de inwoners moet inenten. 54 procent van de mensen die in landen 
met een laag of middeninkomen wonen hebben nog helemaal geen coronaprik gehad. Bron: 
AD, 2 februari 2022. 
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Politiek vergeet de burger bij wijziging coronaregels 

Ruim een half miljoen mensen die zich keurig hebben laten vaccineren, kunnen vrijdag na 
het werk niet meer vrijelijk naar de kroeg of een restaurant. De geldigheidsduur van hun 
coronatoegangsbewijs is namelijk vrij plots aan een maximum gebonden van 270 dagen na 
de laatste prik. En voor 540.000 mensen is die termijn nu al verstreken. Het kabinet 
ondergraaft zo het draagvlak voor het coronabeleid, schrijft politiek verslaggever Hans van 
Soest in dit commentaar. 

Ruim vijf miljoen mensen zijn wel gevaccineerd maar hebben (nog) geen booster. Zij verliezen 
allemaal de komende tijd hun groene vinkje en moeten dan of alsnog een booster halen of een 
toegangstest doen om naar bijvoorbeeld de dierentuin te kunnen. Dat de geldigheidsduur van 
het zogeheten groene vinkje beperkt wordt, daar is uit virologisch oogpunt nog wel het nodige 
voor te zeggen. Inmiddels weten we dat de vaccinatie na verloop van tijd minder goed 
beschermt tegen het coronavirus. Reden waarom de overheid iedereen heeft opgeroepen om 
een extra prik (booster) te halen. 

Waar echter níets voor te zeggen is, is dat dat niet duidelijk is verteld door het kabinet. In de 
publiekscampagne om je te laten boosten, is nooit gerept over het vervallen van je 
coronatoegangsbewijs als je die extra prik niet haalt. Volgens minister Ernst Kuipers 
(Volksgezondheid) had iedereen kunnen weten dat het coronatoegangsbewijs nog maar 
beperkt houdbaar zou worden voor niet-geboosterden. Dat stond namelijk in een Kamerbrief 
van 14 december. Maar dat is natuurlijk bizar. Blijkbaar moeten burgers nu ook al elke dag 
in de gaten houden welke brieven er vanuit ministeries naar de Tweede Kamer worden 
gestuurd. 

Nietsvermoedende burgers zullen tot hun schrik geweigerd worden bij een restaurant of 
museum. Bioscooppersoneel of horecaeigenaren moeten maar weer uitleggen waarom zij er 
niet in mogen. Kuipers had burgers tijdig moeten waarschuwen zodat zij zich konden 
voorbereiden. Je kunt niet zo abrupt de spelregels veranderen. En de Kamer had dit niet 
mogen laten passeren. Het draagvlak voor het coronabeleid van het kabinet staat al lang onder 
druk en uit onderzoeken blijkt dat het alleen maar verder afkalft. Wanneer de politiek zó 
slordig omgaat met burgers is het niet gek als uit een volgend onderzoek blijkt dat er helemaal 
geen steun meer over is. Bron: AD, 2 februari 2022. 

De afgelopen 24 uur zijn 118.994 inwoners van Italië positief getest 

De afgelopen 24 uur zijn 118.994 inwoners van Italië positief getest, laat het ministerie van 
Volksgezondheid weten. In dezelfde periode werden 395 overlijdens na een coronabesmetting 
geregistreerd. Gisteren werden er respectievelijke 133.142 en 427 gemeld. Tot nu toe 
raakten 11,23 miljoen Italianen besmet met het virus en kwamen 147.320 van hen te 
overlijden aan de gevolgen van Covid-19. 

Nu de besmettingscijfers omlaag gaan, wil Italië een tijdspad uitzetten om 
de coronamaatregelen af te bouwen, zegt premier Mario Draghi. Veel van de restricties, 
waaronder die voor reizen, bars en restaurants, zijn al versoepeld voor wie gevaccineerd is. 
Wie nog niet is ingeënt, heeft echter nog steeds te maken met strenge regels. ‘De komende 
weken zullen we, gebaseerd op wetenschappelijke gegevens, doorgaan met versoepelen’, aldus 
Draghi. Bron: AD, 2 februari 2022. 

Frankrijk meldt vandaag 315.363 nieuwe coronagevallen en 276 
coronadoden 

Frankrijk meldt vandaag 315.363 nieuwe coronagevallen en registreerde het afgelopen 
etmaal 276 overlijdens door toedoen van Covid-19. Er liggen momenteel nog 3700 
personen met ernstige coronaklachten op de France ic's. 51 minder dan gisteren. Bron: AD, 
2 februari 2022. 
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Voorzitter acute zorg: carnaval en meer versoepelen onverstandig 

Ina Kuper, de waarnemend voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), maakt 
zich vanwege het hoge aantal coronabesmettingen grote zorgen over carnaval. ‘Het lijkt 
mij heel onverstandig als nu grote groepen hossende mensen bij elkaar komen,’ zegt ze tegen 
het ANP. Ook met verdere versoepelingen van de coronamaatregelen zou zij 'nog even 
wachten' als ze het kabinet was. 

Kuper voorziet dat de explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen ook weer gaat 
leiden tot meer druk op de ziekenhuizen. Daarbij speelt ook nog het relatief hoge 
ziekteverzuim. ‘Dat is wel echt een toenemend probleem, niet alleen in de ziekenhuizen, maar 
in de hele maatschappij. Het percentage dat positief test is onder het zorgpersoneel net zo 
hoog als elders,’ aldus de tijdelijke opvolger van Ernst Kuipers. Hij trad onlangs aan als 
minister van Volksgezondheid. Bron: Het Parool, 2 februari 2022. 

RIVM mist 104.000 positieve coronatests, achterstand stijgt 

Het aantal positieve coronatests dat nog niet is geregistreerd, is woensdag toch weer 
opgelopen. De achterstand is gestegen van 81.000 naar 104.000 bevestigde besmettingen. 

De computersystemen kunnen het hoge aantal nieuwe gevallen niet verwerken. Het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD'en werken aan een oplossing 
en waren er in de afgelopen twee dagen in geslaagd om netto 50.000 achterstallige positieve 
tests alsnog te registreren. 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend slaagde het RIVM erin 67.045 positieve tests te 
noteren. Dat is iets lager dan de afgelopen dagen, maar het gemiddelde blijft snel stijgen. In 
de afgelopen week zijn 538.375 nieuwe gevallen gemeld, gemiddeld 76.911 per dag. Dat is het 
hoogste niveau ooit. De achterstand steeg in de afgelopen zeven dagen met 26.000, wat 
betekent dat er vermoedelijk meer dan 560.000 besmettingen bevestigd zijn. 

Rotterdam telde afgelopen dag 4129 nieuwe gevallen, Amsterdam 3192 en Den Haag 2222.  

Het aantal sterfgevallen blijft stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat tien 
mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Bron: Het Parool, 2 februari 2022. 

In dit morbide uithoekje van het internet wordt de dood van corona-
ontkenners gevierd 

Op een populair online forum kijken bezoekers hoe corona-ontkenners het virus oplopen, op 
de ic belanden en er soms zelfs door sterven. Die mensen wordt vervolgens de morbide 
‘Herman Cain Award’ uitgereikt. 

Al bijna een half miljoen mensen hebben een abonnement op de Reddit-pagina 
HermanCainAward, waar een online prijs ‘postuum wordt uitgereikt’. De winnaars zijn 
allemaal overleden aan het coronavirus, kort nadat ze bijvoorbeeld zeiden dat het virus 
eigenlijk een hoax is of dat vaccinaties niet zouden werken. 

De prijs is genoemd naar de Amerikaanse politicus Herman Cain van de Republikeinse Partij. 
In april 2020 riep hij zijn volgers op de verhalen over COVID-19 niet te geloven: ‘Ik heb de 
Wuhan-griep nooit gehad, want het bestaat helemaal niet’, sneerde hij op Twitter. 

Cain bleef het bestaan van het ontkennen en riep iedereen op te demonstreren. Volgens hem 
hoefde ook niemand mondkapjes te dragen bij samenkomsten om oud-president Donald 
Trump te steunen. Een paar maanden later bleek Cain echter het virus zelf te hebben 
opgelopen, waarna hij hier eind juli aan overleed. 
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Cain ontkende het bestaan van Covid-19, maar overleed kort daarna aan het virus. © Twitter 

Sindsdien reikt de HermanCainAward-pagina op Reddit ‘prijzen’ uit aan iedereen die hetzelfde 
deed als Cain. Bij nominaties plaatsen gebruikers plaatjes van sociale media waarop iemand 
het gebruik van vaccins of mondkapjes afkeurde of bespotte en vervolgens in het ziekenhuis 
bleek te belanden. 

Is deze persoon hierna aan het virus gestorven, dan ‘winnen’ ze de award. Of, zoals de 
beheerders van het forum het beschrijven: ‘De prijs wordt uitgereikt zodra de genomineerde 
onze aarde heeft verlaten.’ 

Dat gebeurde afgelopen week bijvoorbeeld bij een vrouw die beweerde dat de sterfkans bij het 
coronavirus op slechts 0,09 procent zou liggen. Ze deelde berichten over het vaccin en de 
werking van mondkapjes, waarover ze veel ruziemaakte op haar Facebook-pagina. Totdat ze 
op 30-jarige leeftijd overleed aan het virus. 

Het is een morbide blik op het leven van coronasceptische vrouw wie het virus vervolgens 
fataal werd. De awarduitreiking kreeg ruim 20.000 upvotes, de Reddit-equivalent van ‘vind-
ik-leuks’, met daaronder meer dan 1300 reacties van andere bezoekers. 

In die reacties wordt de pas overleden vrouw vooral bespot. ‘Ze heeft niet moedig tegen corona 
gestreden, maar had al opgegeven voor de strijd begon’, schrijft één bezoeker. ‘Dit vat perfect 
samen wat er mis is met deze mensen’, stelt een ander. 

In de tussentijd wordt gespeculeerd welke corona-ontkenner als volgende in het ziekenhuis 
kan belanden - bijvoorbeeld de ongevaccineerde Amerikaanse politica Sarah Palin, die eerder 
deze week positief werd getest. Er wordt druk gediscussieerd of de overleden muzikant Meat 
Loaf alsnog een prijs moet winnen, omdat hij tegen het gebruik van vaccins was. 

De awarduitreikingen leiden tot kritiek. Eind vorig jaar schreven onderzoekers van de 
Universiteit van Amsterdam nog op een blog dat de prijs ‘niet de ethische standaarden van 
academisch onderzoek handhaven’. De Reddit-beheerders stellen dat ze de negatieve gevolgen 
van desinformatie proberen te documenteren, maar volgens de onderzoekers gebeurt dat hier 
zonder toestemming terwijl slachtoffers negatief worden neergezet. ‘Wie echt de gevolgen van 
desinformatie wil vastleggen, kan dat beter op een ander platform doen.’ Bron: AD, 29 januari 
2022. 

Diederik Gommers praat over corona en ethiek in de gezondheidszorg in 
Gelderlandfabriek 

Welke keuzes maak je en wat betekent dat voor je dagelijkse werk- en privésituatie? Als één 
iemand daar iets over kan vertellen is het intensivist Diederik Gommers, lid van het Outbreak 
Management Team en in het voorjaar van 2020 in mum van tijd een Bekende Nederlander. 
Op 13 februari houdt hij een lezing in de Gelderlandfabriek in Culemborg. 
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Onder de noemer ‘Preek en Pint op ’t Pleintje’, halverwege 2020 bedacht door Culemborgers 
Pieter Datthijn, Annemieke Hijink en Peter Van der Linden, wordt maandelijks op 
zondagmiddag een scherpzinnige en actuele lezing gehouden. Auteurs, wetenschappers, 
sporters en ondernemers zetten de bezoeker op een aangename manier aan het denken over 
culturele, sociale of maatschappelijke thema’s. Centraal staat de zoektocht naar ‘zingeving’ in 
deze enerverende en soms ook verwarrende tijd. 

Na de lockdown is Diederik Gommers de eerste gast. Als afdelingshoofd intensive care aan het 
Erasmus MC in Rotterdam heeft hij gevolgen en effecten van de coronacrisis van nabij 
meegemaakt. In zijn lezing zal deze actualiteit zeker aan bod komen. Maar ook reflecteert hij 
op de kwaliteit van leven en op vragen die raken aan de ethiek in de gezondheidszorg. Sinds 
de wereld hardhandig werd geconfronteerd met een pandemische uitbraak, is Gommers een 
veelgevraagde expert. Vooral zijn heldere uitleg en oprechte interesse vallen daarbij op. In 
januari 2021 ontving hij samen met viroloog Marion Koopmans de Machiavelliprijs. 

In het najaar van 2021 publiceerde uitgeverij Balans het verhaal van Diederik Gommers. 
Wilma de Rek, chef Boeken bij de Volkskrant en Culemborgse, schreef op basis van een aantal 
openhartige gesprekken met hem het boek ‘Intens’. Voorafgaand aan de lezing van Gommers 
houdt zij een korte inleiding. Bron: DG, 1 februari 2022. 

Glazenwasser ‘cancelt’ Johan Derksen vanwege uitlatingen over corona: 
‘Ook in Grolloo zijn wappies’ 

Johan Derksen moet op zoek naar een nieuwe glazenwasser. In het programma VI 
Vandaag vertelde hij gisterenavond dat de plaatselijke glazenwasser hem heeft gecanceld, 
vanwege zijn uitspraken over ongevaccineerden. ‘Ik dacht dat wappies alleen in het westen 
woonden.’ 

‘Je moet zelf de ramen lappen, heb ik begrepen’, begint presentator Wilfred Genee lacherig 
tegen Derksen. Die knikt: ‘Ja, het is toch niet te geloven. We hebben blijkbaar ook wappies in 
Grolloo’, zegt Johan Derksen, die in het dorp in Drenthe woont. 

Volgens de analist kreeg zijn vrouw een korte tijd geleden een mail van het plaatselijke 
schoonmaakbedrijf. „Er is één schoonmaakbedrijf in Grolloo en het is gebruikelijk dat je de 
mensen uit het dorp inschakelt. Die doet bijvoorbeeld de ramen. Maar mijn vrouw kreeg een 
mail dat de schoonmaker niet meer komt, vanwege uitspraken die ik gedaan zou hebben. 

Het gaat volgens Derksen om uitspraken die hij al vaker deed over mensen die zich niet willen 
laten vaccineren. „Ik had gezegd dat ik nog nooit een steekhoudend argument heb gehoord 
waarom ze dat niet willen. Daardoor veroorzaak ik blijkbaar een tweedeling in de maatschappij 
en wil de schoonmaker niet meer komen glazenwassen.’ 

Het gaat onder meer om uitspraken die hij in september in Veronica Inside deed. Het ging toen 
om voetballers die zich niet lieten vaccineren. Onbegrijpelijk, vond hij dat.. ‘Het is of angst, of 
in gekke verhalen geloven.’ Toen Genee hem wees op het bezwaar van ongevaccineerden die 
vallen over de snelle productie van het vaccin, zei hij: ‘Ja, maar dan kun je ieder medicijn in 
twijfel trekken.’ 

Ook in latere uitzendingen bleef Derksen kritiek leveren op ongevaccineerden. Zo zei hij: 
‘Dommigheid kent geen tijd. Je kunt de televisie niet aanzetten of er zitten experts die ervoor 
doorgeleerd hebben om Nederland voor te lichten. En dat negeren ze.’ Overigens is Johan 
Derksen de afgelopen tijd wel vaker uitgesproken. Zo leverde hij vorige week nog  veel kritiek 
op Beau van Erven Dorens. 

Een groot probleem lijkt Johan Derksen het vertrek van de glazenwasser overigens niet te 
vinden. Alhoewel hij op zoek moet naar een nieuw schoonmaakbedrijf, heeft hij er alle 
vertrouwen in dat hij snel iemand vindt. ‘Ik denk dat ik wel een glazenwasser vindt die geen 
moeite heeft met mijn uitspraken of die wel gevaccineerd is.’ Bron: Metro, 1 februari 2022. 
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Niels raakte besmet bij zijn werk in de GGD-teststraat, nu zit hij al bijna 
een jaar thuis met long covid 

Topfit was hij. Verpleegkundige Niels De Graaf (40) uit Harfsen kwam net van Defensie toen 
hij aan de slag ging bij een teststraat van de GGD. Na enkele maanden werd hij zelf ziek. 
Corona, waarschijnlijk opgelopen tijdens zijn werk. Long covid houdt hem al lange tijd thuis. 
Alsof dat niet genoeg is, volgen nu financiële zorgen. ‘Ik voel mij een wegwerpverpleegkundige.’ 

Het was een jongensdroom. Als hij erover begint te vertellen, beginnen zijn ogen te glimmen. 
Werken bij Defensie. Niels de Graaf uit Harfsen, een klein dorp tussen Lochem en Deventer, 
wilde niets liever.  

De Graaf had jarenlang gewerkt als verpleegkundige bij Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn. 
Toen hij twee jaar geleden de kans kreeg een opleiding te volgen tot militair verpleegkundige 
bij de Koninklijke Luchtmacht, greep hij die met beide handen aan. Dit was wat hij wilde. Een 
avontuur dat lonkte. Meer buiten zijn. Meer zien. Meer afwisseling.  

 
De Graaf volgde voor zijn tijd in de Covid-teststraat in Deventer een opleiding bij de 
Koninklijke Luchtmacht. © Eigen foto 

De realiteit bleek anders. Drie maanden later zat hij alweer thuis. ‘De vorming die bij de 
opleiding hoort, het generatieverschil met mijn collega's in de opleiding, de wisselende 
werklocaties en het misschien daardoor moeten verhuizen, het zette mij allemaal aan het 
denken’, zegt hij. ‘Zó veel twijfels.’ 

Het materiaal waarmee wij moesten werken in de teststraten, was inferieur. Handschoenen 
met gaten, te korte mouwen. Het was niet goed, aldus Niels De Graaf. 

De Graaf stopte vroegtijdig en kwam werkloos thuis te zitten. Al snel werd hij door een 
recruiter benaderd om via een detacheringsbureau te werken voor GGD IJsselland. De nood 
in de zorg was hoog: in de testlocaties waren mensen nodig, temeer omdat het aantal 
besmettingen steeds verder opliep. De Graaf zag het wel zitten. Voor even in ieder geval. 

‘In mijn laatste periode bij het ziekenhuis in Apeldoorn had ik al op de COVID-19-afdeling 
gewerkt’, zegt hij. ‘Daar heb ik de eerste coronagolf meegemaakt. Werken in de teststraat in 
Deventer, waar ik in september 2020 begon, voelde daardoor een beetje als bekend terrein. In 
het begin werkte ik samen met anderen die ook uit de zorg afkomstig waren. Zij wisten wat er 
van je wordt gevraagd. Op het gebied van hygiëne, bijvoorbeeld. Dat veranderde al snel toen 
ook niet-medisch geschoold personeel werd ingezet.’ 
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Hij weet nog hoe hij er destijds over sprak met zijn vrouw Maaike. Zij werkt in de thuiszorg. 
‘Maaike moest van haar werkgever werken met FFP2-mondmaskers, wij met simpele medische 
mondkapjes. Veel van het materiaal in de teststraten was inferieur. Handschoenen met gaten, 
te korte mouwen. Het was niet zoals je zou verwachten’, zegt De Graaf. ‘En toen werd ik ziek. 
Op 2 december had ik zelf een positieve test.’ 

De Graaf was korte tijd uitgeschakeld met milde klachten. Het voelde als een griepje, vertelt 
hij. Na een negatieve test probeerde hij weer aan het werk te gaan. ’Ik heb het twee dagen 
kunnen volhouden. Toen was het gebeurd’, zegt hij. ‘Ik was op. Zó moe. En dat terwijl ik 
hiervoor topfit was. Vergeet niet: ik kwam van Defensie en sportte meerdere keren per week. 
Bij mijn militaire keuring liep ik iedereen eruit, ook al was ik twintig jaar ouder dan de rest. 
Daar was niets meer van over.’ 

 
Niels De Graaf geniet in zijn achtertuin van de rust. Door long covid is hij erg gevoelig 
geworden voor prikkels. © Jeroen Jazet 

In overleg met de bedrijfsarts van het detacheringsbureau heeft hij later op therapeutische 
basis gewerkt bij eerst de GGD en - toen dat niet meer ging - in een verpleeghuis. ‘Maximaal 
drie dagen in de week, vier uur op een dag. Meer lukte niet, ik was elke dag zó moe. Ik heb 
dat een tijdje volgehouden. Totdat ik in september vorig jaar letterlijk tegen een muur opliep 
en onderuitging.’ 

Van long covid - waarbij mensen langere tijd na hun covidbesmetting last houden van 
klachten - had hij toen al wel gehoord. ‘Dat kwam steeds meer in het nieuws. De klachten die 
werden beschreven, zoals overgevoeligheid voor licht en geluid, het gevoel van onbalans, 
concentratieproblemen en niet tegen drukte kunnen, had ik ook. Ik ben daarna uit dienst 
gegaan en in de ziektewet beland.’ 

Het liefst zou ik gewoon langzaam willen werken aan mijn herstel, dat mij de tijd wordt gegund 
om op te knappen, aldus Niels De Graaf. 

Begin vorige maand werd hij gebeld door een verzekeringsarts van uitkeringsinstantie UWV. 
‘Het was een telefoontje van een half uur’, zegt De Graaf. ‘Uit dat gesprek heeft die arts kunnen 
concluderen dat er, ondanks mijn ziektebeeld, wel werk zou zijn dat ik nu nog zou kunnen 
uitvoeren en waarmee ik meer dan 65 procent van mijn laatst verdiende loon kan verdienen. 
Want dat is de grens. Ik zou volgens die beoordeling bijvoorbeeld koffiezetapparaten in elkaar 
kunnen zetten of in een archief kunnen werken.’ 

Het gevolg: deze maand stopt zijn ziektewetuitkering en moet hij gedwongen de WW in. De 
Graaf voelt zich gestraft. 

‘Het is echt niet zo dat ik mij te goed voel voor dat werk’, zegt hij. ‘Maar thuis heb ik al moeite 
met het uitvoeren van huishoudelijke taken. Het liefst zou ik gewoon langzaam willen werken 
aan mijn herstel, dat mij de tijd wordt gegund om op te knappen. Om op die manier terug te 
keren in mijn eigen werkveld, daar waar mijn hart ligt.’ 
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‘Door dit alles voel ik mij een wegwerpverpleegkundige’, zegt hij. ‘Ik ben op mijn werk ziek 
geworden, maar er is kennelijk geen enkele regeling om uit de financiële problemen te blijven. 
Dat voelt oneerlijk. Stel dat ik als zorgmedewerker een beter salaris had gehad. Dan zou ik 
door die 65-procentgrens nu niet in de WW zijn beland. En zou ik dus meer tijd hebben gehad 
om aan mijn herstel te werken. Nu moet ik mij druk gaan maken of we ons huis nog wel 
kunnen betalen. Ik begrijp daar niets van.’ 

 
Tijdens de eerste coronagolf begin 2020 werkte De Graaf op de Covid-afdeling bij Gelre 
ziekenhuizen in Apeldoorn. © Eigen foto 

GGD IJsselland neemt het signaal over de werkomstandigheden in de teststraten serieus op. 
Dat zegt GGD-woordvoerder Karlijn Schabbink. ‘Veilig werken staat bij ons hoog in het 
vaandel. Hier gaan wij secuur mee om door medewerkers op te leiden, instructies te geven en 
met elkaar in gesprek te blijven. We vinden het ontzettend vervelend om te horen dat de man 
in kwestie dit anders heeft ervaren. Wij zouden graag met deze man in gesprek gaan, wanneer 
hij hiervoor openstaat, om naar zijn verhaal te luisteren.’ Bron: De Stentor, 2 februari 2022. 
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Zweden schrapt vrijwel alle coronamaatregelen 

Zweden schrapt in navolging van buurlanden Denemarken en Noorwegen vrijwel alle 
coronamaatregelen. De regering maakt donderdag bekend dat de beperkingen op 9 februari 
vervallen omdat de situatie in de zorg stabiel is, melden Zweedse media. De Omikron-variant 
is milder en inmiddels zijn voldoende mensen ingeënt.  

De Denen kennen sinds dinsdag helemaal geen beperkingen meer, behalve voor 
internationale reizen. Denemarken was het eerste land van de Europese Unie dat zo'n 
verregaande stap nam. Bij de Noren kwam een einde aan een gedeeltelijke lockdown. Veel 
andere landen in Europa laten inmiddels ook de teugels vieren. Bron: AD, 2 februari 2022.  

 

Stockholm @ Oskar Nord 

 

Stockholm @ Getty Images 
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Boudewijn (19) koos bewust voor de booster maar moet nu tóch dagelijks 
testen, met dank aan de GGD 

De Amersfoortse Boudewijn Meeder (19) baalt stevig dat vanaf aanstaande vrijdag massaal 
QR-codes niet meer geldig zijn. Hij had het zo goed voor elkaar. Liet zich half januari 
boosteren, maar door een fout van de GGD ging er iets mis met de registratie van zijn oppep-
prik. En daarom is ook hij vanaf vrijdag zijn QR-code kwijt. Buiten zijn schuld om. 

De eerstejaars student rechtsgeleerdheid leeft sinds vandaag totaal anders toe naar het einde 
van de week, dan gehoopt. Het geplande etentje, het kroegbezoek met vrienden en zijn 
trainingsuurtjes in de sportschool moeten voor hem weer verplicht vooraf worden gegaan door 
een corona-test. ‘Weer net zoals de tijd dat ik nog niet gevaccineerd was. Maar nu komt het 
door een fout van de GGD.’ Bron: AD, 2 februari 2022. 

Honderden groepen in opvang dicht door corona en quarantaine pm’ers 

Nu de coronabesmettingen weer recordhoogtes bereiken, sluiten iedere dag honderden 
groepen in de kinderopvang noodgedwongen hun deuren. 'Een wijdverspreid en groeiend 
probleem', zegt directeur Emmeline Bijlsma van Brancheorganisatie Kinderopvang (BK). 

De brancheorganisatie ziet het aantal sluitingen bij kinderdagverblijven oplopen, meldt ANP. 
Bij grote organisaties zijn volgens Bijlsma dagelijks meerdere groepen dicht. Exacte cijfers zijn 
niet bekend, maar het probleem groeit zichtbaar. ‘Het gebeurt in het hele land. Veel ouders 
komen hierdoor in de problemen. Vooral ouders die niet thuis kunnen werken’, aldus Bijlsma. 

Het sluiten van groepen komt vooral door problemen in de personele bezetting. Een deel van 
de pedagogisch medewerkers zit thuis na een positieve coronatest, een ander deel zit in 
quarantaine. Om te voorkomen dat teveel mensen thuis komen te zitten, versoepelde de 
overheid onlangs de richtlijnen. Zo is de regel dat de hele groep of klas in quarantaine moet 
bij drie of meer besmettingen afgeschaft. ‘Dat is mooi, maar het effect is wel dat het virus 
versneld rondgaat en medewerkers in de opvang sneller besmet raken. Dan moeten alsnog 
groepen naar huis’, licht Bijlsma toe. 

Afstand houden en mondkapjes dragen is in de kinderopvang onbegonnen werk, stelt de 
brancheorganisatie. ‘Medewerkers in het onderwijs kunnen van oudere kinderen nog afstand 
houden. In ons werk gaat dat niet. Je kunt geen baby een fles geven op 1,5 meter afstand’, 
legt Bijlsma uit. ‘Bovendien willen we de kinderen altijd veiligheid en geborgenheid bieden.’ 

Voor kinderopvangmedewerkers zonder klachten kunnen werkgevers en werknemers samen 
een uitzondering maken als dit essentieel is voor de continuïteit van de opvang. Dit is besloten 
naar aanleiding van de laatste persconferentie op 25 januari jongstleden.  Bron: Kinderopvang 
Totaal, 1 februari 2022. 

Opnieuw corona-uitbraak in gevangenis Ter Apel 

Er is opnieuw een corona-uitbraak in de Penitentiaire Inrichting (PI) van Ter Apel. Tientallen 
gedetineerden zijn besmet en de helft van de gevangenen moet in quarantaine. 

Het gaat om ongeveer tweehonderd gedetineerden die nu bijna 24 uur per dag in hun cel 
moeten blijven. Het reguliere dagprogramma mogen ze niet volgen. Wel wordt er in kleine 
groepjes gelucht. ‘Luchten is een grondrecht en daar gaan we niet aan tornen’, vertelt 
woordvoerder René Hut van de PI aan RTV Noord. 

Drie van de zes afdelingen in PI Ter Apel moeten in quarantaine voor minimaal vijf dagen. ‘Op 
de vijfde dag ondergaan de gedetineerden een PCR-test. Afhankelijk van de resultaten hiervan 
worden verdere stappen gezet’, laat Hut weten. 

Op dit moment zijn in ieder geval 37 gedetineerden besmet, waarvan 33 op één afdeling. Op 
de andere twee afdelingen moeten nog alle gedetineerden worden getest. Het is niet bekend of 
gevangenen verplaatst worden naar de PI in Veenhuizen, zoals dat wel gebeurde tijdens de 
vorige uitbraak in de PI. 
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Het is niet voor het eerst dat de gevangenis van Ter Apel te maken krijgt met een corona-
uitbraak. In januari 2021 was er ook een grote uitbraak. Nadat personeel aan de bel trok 
besloot het gevangenisbestuur om iedereen op cel te houden. 

Luchten mocht toen ook niet. Het zorgde voor heel wat beroering bij familieleden, advocaten 
en Tweede Kamerleden. Volgens advocaat Hettie Cremers ging het verbod op luchten in tegen 
internationale regelgeving. Uiteindelijk bleek een derde van de gevangenen besmet. 

Ook in de gevangenis in Veenhuizen is vorig jaar een corona-uitbraak geweest. Toen waren in 
totaal 23 gevangen van de open afdeling van de gevangenis besmet met het coronavirus. 

Sinds de uitbraak van een jaar geleden, werkt de PI in Ter Apel met zogenaamde 
compartimentering. Dat houdt in dat gevangenen van verschillende afdelingen niet met elkaar 
in contact komen. 

Hoe er dan toch in korte tijd zoveel besmettingen kunnen zijn op verschillende afdelingen, is 
volgens Hut een raadsel. ‘Maar het heeft zeer vermoedelijk te maken met de Omikron-variant 
van het virus’, zegt hij. 

In de bajes van Ter Apel verblijven gedetineerden zonder Nederlandse nationaliteit. Ze moeten 
hier (deels) hun straf uitzitten en worden in principe na de straf teruggestuurd naar het land 
van herkomst. Er verblijven op dit moment ruim vierhonderd gedetineerden. 

Volgens Hut hebben de huidige besmette gedetineerden hooguit milde klachten. Bron: RTV 
Drenthe, 2 februari 2022. 

Corona-uitbraak in gevangenis Ter Apel: 'Personeel maakt zich zorgen' 

Veertien gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel zijn in de afgelopen dagen 
besmet geraakt met het coronavirus. Ook een aantal personeelsleden is besmet met het virus 
en maakt zich zorgen over de uitbraak.   

In de PI Ter Apel zitten gedetineerden zonder Nederlandse nationaliteit die een strafbaar feit 
hebben gepleegd. Ze zijn veroordeeld en moeten (deels) hun straf in Nederland uitzitten 
voordat ze terug moeten naar hun land van herkomst.  

Afgelopen donderdag meldde de NOS nog dat er landelijk 25 vastgestelde besmettingen 
binnen gevangenismuren zijn. 

 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt zaterdag de veertien besmettingen in Ter Apel 
aan RTV Noord. ‘Zij zitten allemaal verplicht in quarantaine’, laat een woordvoerder weten. 
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Volgens hem bevinden de meeste besmettingen zich op één afdeling. Alle gedetineerden van 
die afdeling zitten nu preventief in quarantaine. 

Ze mogen dan niet deelnemen aan het dagprogramma en verblijven de hele dag in hun eigen 
cel. ‘Dit om de kans op verdere verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden’, aldus 
een woordvoerder. 

Volgens FNV-bestuurder Yntse Koenen vindt het personeel de maatregelen onvoldoende. Ze 
klopten bij hem aan omdat ze zich zorgen maken over hun veiligheid en die van gedetineerden. 
Reden: groepen zouden beter gescheiden moeten worden, zodat nog onontdekte besmettingen 
niet kunnen overspringen. 

‘Als je ruim zeventig gedetineerden bij elkaar zet wanneer zij gelijktijdig uit hun cellen naar 
het luchten gaan, vraag je ten tijde van een uitbraak om problemen. De dringende oproep is: 
houd de afdelingen gescheiden om de uitbraak in te dammen!’, aldus Koenen. Ook wil hij dat 
er minder gebruik wordt gemaakt van cellen waar meerdere personen in zitten. 

Volgens Koenen worden in andere gevangenissen verschillende afdelingen gescheiden bij een 
corona-besmetting, maar in Ter Apel niet: ‘Ze komen allemaal tegelijkertijd bij elkaar. Dat 
vindt het personeel echt niet kunnen’, aldus Koenen. 

Het personeel zou bang zijn om die zorgen zelf naar buiten te brengen. Een tipgever die 
anoniem wil blijven lijkt dat beeld te bevestigen. Diegene tipt de besmettingen en onrust, maar 
wil niet genoemd worden. 

Gevangenisdirecteur Laurens Huizenga laat in een schriftelijke reactie weten dat de situatie 
'balanceren op een koord' is. ‘Naast het uitvoeren van strenge coronamaatregelen is het zaak 
om voldoende oog en aandacht voor gedetineerden te hebben.’ 

‘Quarantaine bij mogelijkheid van besmetting in een gevangenis is eigenlijk dubbelop. Je zit 
al gevangen en moet daarnaast een heleboel vrijheden binnen de PI tijdelijk opgeven. Het 
andere gevaar ligt dan op de loer: ledigheid en depressiviteit. Beide kunnen gemakkelijk 
omslaan in agressiviteit.’ 

De PI Ter Apel heeft de maatregelen voor personeelsleden inmiddels aangescherpt. Zo moeten 
ze meer afstand houden van elkaar en gedetineerden. Ook dragen de medewerkers 
mondkapjes. 

De DJI heeft lange tijd het virus buiten de muren kunnen houden: ‘Dat is nu helaas niet 
langer het geval', zegt Huizenga. 'Uiteraard is dit heel vervelend voor de direct betrokkenen en 
spannend en onzeker voor medewerkers en  gedetineerden. Maar geen reden voor paniek.’ 
Bron: RTV Drenthe, 9 januari 2022. 

Opstandige gevangenen PI Ter Apel overgeplaatst naar Veenhuizen 

Achttien gevangenen kwamen zondagavond in opstand in de gevangenis in Ter Apel. De 
mannen verschansten zich in de afdelingskeuken en weigerden terug te gaan naar hun cel. 
Nadat medewerkers, met hulp van een speciaal team, de opstand hadden beëindigd, is een 
deel van de gevangenen overgeplaatst naar de PI Veenhuizen. 

De mannen, allemaal gevangenen zonder de Nederlandse nationaliteit, protesteerden tegen 
nieuwe wetgeving, meldt RTV Noord. Daarin is vastgelegd dat ze, als ze niet zelf meewerken 
aan hun vertrek uit Nederland, in een versoberd regime komen in de gevangenis. Dat betekent 
dat ze geen extra activiteiten meer mogen doen, zoals sporten. 

De buitenlandse gevangenen worden na het uitzitten van hun straf sowieso Nederland 
uitgezet, omdat ze een misdrijf hebben gepleegd. Als ze meewerken aan de uitzetting, mogen 
ze in de gevangenis nog wél deelnemen aan het dagprogramma. De gevangenen eisten een 
gesprek met de directie. Directeur Laurens Huizinga is daar niet op in gegaan, laat hij weten 
aan RTV Noord. 

Het Interne Bijstandsteam werd ingezet om de gevangenen uit de keuken te halen en terug 
naar hun cel te brengen. Ook kwam er een landelijk Bijzonder Bijstandsteam naar de PI Ter 
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Apel voor ondersteuning. Alle achttien opstandige gevangenen zijn voor straf in een isoleercel 
gezet. Omdat ze daarvan in Ter Apel geen achttien hebben, is een deel van de mannen 
overgeplaatst naar Veenhuizen. Bron: RTV Drenthe, 5 januari 2021. 

 
Kimberley Bos maakt namens Nederland kans op een medaille bij het vrouwenskeleton. © 
ANP 

Belgische skeletonster mag toch quarantainehotel uit 

De Belgische skeletonster Kim Meylemans mag het quarantainehotel in Beijing alsnog 
verlaten. Ze zat daar na een positieve test op het coronavirus. 

Meylemans testte de afgelopen twee dagen drie keer negatief en heeft groen licht gekregen om 
terug te keren naar het trainingskamp. 

Meylemans, in 2018 veertiende op de Winterspelen in Pyeongchang, leverde zondag bij 
aankomst in Beijing een positieve test af. Daarop werd ze in een quarantainehotel geplaatst. 
Meylemans en het Belgische Olympisch Comité vermoedden dat de positieve test het gevolg 
was van een coronabesmetting rond Nieuwjaar. 

De 25-jarige Meylemans beklaagde er zich eerder op de dag al over dat ze in quarantaine werd 
gehouden ondanks drie opeenvolgende negatieve testen. Bron: RTL Nieuws, 2 februari 2022. 

 

Kim Meylemans  © Belga 
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IOC grijpt in: Belgische skeletonster mag na ‘mentale marteling’ 
quarantainehotel alsnog verlaten 

Kim Meylemans, een rivale van Kimberley Bos, heeft haar quarantainehotel in Peking verlaten 
en is aangekomen in het olympisch dorp. De skeletonster zat enkele dagen in afzondering na 
een positieve test bij haar aankomst op de luchthaven in Peking, waar vrijdag de Olympische 
Winterspelen van start gaan. Ondanks drie negatieve testen moest ze toch opnieuw in 
quarantaine van de Chinese autoriteiten.  

Meylemans kreeg eerder op woensdag het op het eerste gezicht verlossende nieuws dat ze haar 
quarantainehotel mocht verlaten na drie opeenvolgende negatieve coronatesten. Samen met 
het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) ging ze ervan uit dat ze zou terugkeren 
naar de olympische cluster in Yanqing, maar dat bleek niet het geval. De skeletonster werd 
opnieuw in quarantaine geplaatst op een andere locatie waar ze gedurende zeven dagen twee 
keer per dag een pcr-test zou moeten afleggen. Ze mocht er wel trainen, maar geen contact 
hebben met anderen. 

‘Dag iedereen, jullie hebben het nieuws gelezen dat ik uit het quarantainehotel mag komen’, 
begon Kim Meylemans eerder op de dag in een emotionele Instagrampost. ‘Dit zou betekenen 
dat ik naar het olympisch dorp zou mogen, maar ons vervoer ging naar een andere faciliteit. 
Dat is waar ik nu ben. Ik moet hier nog 7 dagen blijven, met twee pcr’s per dag en zonder 
contact met iemand anders.’ 

Ondertussen heeft Meylemans het quarantainehotel verlaten en is ze aangekomen in het 
olympisch dorp in Yanqing, zo bevestigt het BOIC. Ze is er dus toegelaten, ook dat was tot 
enkele uren voor haar nog onzeker. ‘Eerst en vooral bedankt voor alle steun’, liet de Belgische 
al weten op een Instagram-story. ‘Ik heb heel veel steun gekregen uit België. De video en de 
inspanningen van het BOIC hebben geloond, om 23.35 uur werd er op mijn deur geklopt en 
werd ik geëscorteerd naar het olympisch dorp. Ik zit nu in een geïsoleerde vleugel. Ik voel me 
veilig, en hier kan ik toch wat beter trainen.’ 

Toch is dit niet het einde van haar lijdensweg: de Belgische krijgt nog zeven dagen huisarrest, 
daarbovenop moet ze tweemaal per dag een pcr-test ondergaan. Dat vertelt Meylemans in een 
emotionele video. Tot grote woede ook van de moeder van de atlete. De 25-jarige vrouw zal er 
de komende zeven dagen verder opgevolgd worden onder het protocol voor risicocontacten. 
‘Dit wil concreet zeggen dat ze zal mogen trainen op de piste, maar dit in afzondering. Ze zal 
in het dorp afzonderlijk verblijven in een eenpersoonskamer voor deze periode en tweemaal 
per dag getest worden’, aldus het BOIC. Bron: AD, 2 februari 2022. 

Concurrente Kimberley Bos in tranen nadat ze weer in isolatie moet: 
‘Weet niet of ik het aankan’ 

Het is hoogst onzeker of Kim Meylemans (25) over anderhalve week mee kan doen aan het 
olympische skeletontoernooi. De Belgische mag haar quarantainehotel in Peking weliswaar 
verlaten, maar wordt nu opnieuw zeven dagen afgezonderd. 

Meylemans testte vorige week bij haar aankomst op de luchthaven in Peking positief op 
corona. Ze mag nu haar quarantainehotel verlaten en daarmee leek de kous af, maar niets 
bleek minder waar: Meylemans wordt opnieuw zeven dagen in isolatie geplaatst, zonder 
medeweten van het BIOC, het Belgisch Olympisch Comité. 

De vier runs in het skeleton bij de vrouwen staan op het programma op 11 en 12 februari. 
Volgende week maandag gaan de officiële trainingen van start. Voor Nederland 
komt Kimberley Bos in actie. 

Meylemans mag gedurende die zeven dagen haar huis niet verlaten en wordt twee keer per 
dag onderworpen aan een PCR-test. Op Instagram lucht de skeletonster haar hart. 

‘Dag iedereen, jullie hebben het nieuws gelezen dat ik uit het quarantainehotel mag’, begint 
Meylemans haar emotionele Instagrampost. ‘Dit zou betekenen dat ik naar het olympisch dorp 
zou mogen, maar ons vervoer ging ergens anders naartoe. Dat is waar ik nu ben. Ik moet hier 
nog zeven dagen blijven, met twee PCR’s per dag en zonder contact met iemand anders.’ 
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Ik weet niet of ik het aankan om nog veertien dagen onder deze omstandigheden hier te zijn, 
aldus Kim Meylemans. 

Meylemans mag, in afzondering, wel door blijven trainen op de skeletonbaan. ‘Ik weet niet of 
ik ooit nog in het olympisch dorp toegelaten zal worden. Dit is een heel moeilijk moment voor 
mij. Ik vraag jullie wat tijd, ik bekijk wat de volgende stappen zijn die ik kan ondernemen. Al 
weet ik niet of ik het aankan om nog veertien dagen onder deze omstandigheden hier te zijn.’ 

Olav Spahl, delegatieleider van team Belgium, reageerde eerder nog opgetogen op het nieuws 
van Meylemans’ vrijlating uit het quarantainehotel. ‘We zijn uiteraard opgelucht dat Kim terug 
kan naar de olympische bubbel in Yanqing. Dit is het resultaat van een nauwe en intense 
samenwerking over de afgelopen dagen tussen Kim, haar entourage, het BOIC met de 
medische staf en de bevoegde instanties van het International Olympisch Comité (IOC).’ 

‘Ondanks deze uitdagende periode, hebben we er het volste vertrouwen in dat de terugkeer 
haar mentale kracht zal geven om volgende week tijdens de wedstrijd het beste van zichzelf 
te geven. We weten welke kwaliteiten Kim heeft en we kijken er alvast naar uit om haar aan 
het werk te zien.’ Bron: AD, 2 februari 2022. 

Frankrijk meldt dat de coronapas blijft totdat de ziekenhuizen weer 
normaal kunnen functioneren 

De Franse gezondheidsminister Olivier Véran zegt dat de coronapas in zijn land blijft totdat 
de ziekenhuizen weer normaal kunnen functioneren, zonder planbare zorg uit te hoeven 
stellen of ruimte te moeten maken voor Covid-19-patiënten op de ic's. 

Volgens de Franse regering heeft de coronapas, ondanks de protesten ertegen, geholpen de 
verspreiding van het virus tegen te gaan en heeft meer mensen aangezet zich te laten 
vaccineren. Daardoor is de druk op de ziekenhuizen afgenomen. 

‘Het gebruik van de coronapas staat pas ter discussie als de ic's leeg zijn, of er tenminste geen 
behandelingen meer worden geannuleerd’, sprak Véran. Met 3700 coronapatiënten op de ic's 
is Frankrijk nog een flink eind van dat punt verwijderd. 

De zorgminister zegt dat het aantal tot minstens 1000 moeten dalen voor er over afschaffing 
van de coronapas kan worden gepraat. ‘In augustus zaten we op 1000 á 1200 en 
functioneerden de ziekenhuizen normaal.’ Bron: AD, 2 februari 2022. 

Gevaccineerde Nieuw-Zeelanders die momenteel in Australië verblijven 
kunnen zonder in quarantaine te gaan terug naar hun land 

Gevaccineerde Nieuw-Zeelanders die momenteel in Australië verblijven, kunnen vanaf 27 
februari zonder in quarantaine te gaan terug naar hun land. Burgers die in andere landen 
verblijven, kunnen dat twee weken later ook, zegt premier Jacinda Ardern. Volledig 
ingeënte backpackers, goed opgeleide gastarbeiders en internationale studenten worden 
tussen maart en april weer toegelaten. Zij mogen zichzelf isoleren en hoeven niet langer naar 
isolatielocaties van de overheid. Toeristen uit Australië zijn vanaf juli weer welkom in Nieuw-
Zeeland. De rest van de wereld moet wachten tot oktober. Bron: AD, 2 februari 2022. 

De Gezondheidsraad brengt vrijdag advies uit over het boosteren van 
jongeren van 12 tot en met 17 jaar 

De Gezondheidsraad brengt vrijdag advies uit over het boosteren van jongeren van 12 tot en 
met 17 jaar, meldt een woordvoerder van het adviesorgaan. De vorige minister van 
Volksgezondheid, Hugo De Jonge, had eind december om het advies gevraagd. Volwassenen 
kunnen al wel een boosterprik krijgen. Zo'n 8,4 miljoen mensen hebben dat gedaan, 
oftewel drie op elke vijf volwassenen. 

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich wel laten inenten met een eerste en tweede dosis, maar 
worden vooralsnog niet opgeroepen voor een boosterprik. In deze groep zijn de laatste tijd veel 
positieve tests geregistreerd. De vaccins die zijn goedgekeurd voor boosterprikken, hebben die 
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erkenning alleen voor volwassenen. Er zijn nog geen boostervaccins voor minderjarigen 
goedgekeurd. Bron: AD, 2 februari 2022. 

Brazilië meldt de afgelopen 24 uur 172.903 coronabesmettingen 

Brazilië heeft de afgelopen 24 uur 172.903 positieve coronatesten afgenomen, laat het 
ministerie van Volksgezondheid weten. Er overleden 893 mensen aan de gevolgen van een 
besmetting. Officieel liepen tot nu toe 25.793.112 Brazilianen Covid-19 op en 
kwamen 628.960 van hen te overlijden. Bron: AD, 2 februari 2022. 

Nieuw-Zeeland blijft tot oktober gesloten voor internationale toeristen 

Bijna twee jaar nadat Nieuw-Zeeland de grenzen sloot om het coronavirus buiten de deur te 
houden, heeft premier Jacinda Ardern in een persconferentie beloofd de landsgrenzen 
gefaseerd te gaan heropenen. Internationale toeristen zullen volgens het plan pas vanaf 
oktober weer naar het land mogen reizen. 

Vanaf 27 februari zullen Nieuw-Zeelanders vanuit Australië welkom zijn, zij moeten na 
aankomst nog wel tien dagen in zelfisolatie. Op 13 maart heropent Nieuw-Zeeland de grenzen 
voor landgenoten die momenteel elders ter wereld verblijven. 

Op 12 april zullen onder meer internationale studenten weer worden toegelaten, vanaf juli zal 
iedereen vanuit Australië naar Nieuw-Zeeland kunnen reizen. In oktober hoopt Nieuw-Zeeland 
de grenzen te heropenen voor internationale toeristen. 

Nieuw-Zeeland maakte eind vorig jaar ook al plannen om de grenzen te heropenen, maar de 
Omikron-variant van het coronavirus zorgde ervoor dat die plannen werden uitgesteld. 
Inmiddels kampt ook Nieuw-Zeeland met een uitbraak van de variant. Bron: RTL Nieuws, 2 
februari 2022.  

‘De angst die gepaard ging met de verplichte hotelquarantaine was hartverscheurend, maar 
deze maatregel heeft onmiskenbaar levens gered’, aldus premier Ardern, die de afgelopen 
maanden steeds verder onder vuur kwam te liggen vanwege de nog altijd gesloten 
landsgrenzen. ‘Niet iedereen kon naar huis komen wanneer ze dat wilden, maar dat betekende 
ook dat Covid-19 niet binnen kon komen.’ 

Nieuw-Zeeland maakte eind vorig jaar ook al plannen om de grenzen te heropenen, maar de 
Omikron-variant van het coronavirus zorgde ervoor dat die plannen werden uitgesteld. 
Inmiddels kampt ook Nieuw-Zeeland met een uitbraak van de Omikron-variant. De afgelopen 
week werden er dagelijks ruim honderd besmettingen gemeld. De heropening van de grenzen 
zal volgens Ardern de komende tijd zorgen voor ‘meer coronabesmettingen in onze 
samenleving’. Het land is daar wat betreft de premier echter ‘zo goed mogelijk op voorbereid’, 
nu ruim 95 procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. Bron: De Telegraaf, 2 februari 
2022. 

Internationale luchtvaartmaatschappijen en belangenorganisaties willen 
af van een verplichte coronatest  

Internationale luchtvaartmaatschappijen en belangenorganisaties willen af van een verplichte 
coronatest die de Amerikaanse regering vraagt van gevaccineerde reizigers. Voordat zij aan 
boord kunnen stappen van een vliegtuig richting de Verenigde Staten, moeten zij een negatieve 
coronatest kunnen overleggen. Deze maatregel zou niet voor gevaccineerde reizigers moeten 
gelden, stellen de organisaties woensdag in een brief aan het Witte Huis. 

De brancheorganisatie van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen Airlines for America, die 
de tien grote Amerikaanse luchtmaatschappijen vertegenwoordigt, is een van de partijen die 
de verplichte coronatest overbodig vindt voor gevaccineerde reizigers. Ook Europese 
luchtvaartmaatschappijen en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hebben zich achter het 
voorstel geschaard. 
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‘Het is overduidelijk dat het coronavirus momenteel wijdverspreid is in de VS en pogingen om 
de invoer van het virus via vliegreizen te beheersen, zullen daar waarschijnlijk geen 
verandering in kunnen brengen’, aldus de organisaties in de brief. 

Uit onderzoek zou volgens de organisaties naar voren zijn gekomen dat 'testen vóór vertrek 
een beslissende factor is voor reizigers om niet internationaal te reizen', uit angst om in het 
buitenland vast te komen zitten. De organisaties verwijzen ook naar Europa, waar steeds meer 
landen de verplichte coronatest voor vertrek afschaffen. Bron: AD, 3 februari 2022. 

Een op de achttien Amsterdammers besmet met corona 

Het aantal coronabesmettingen in de stad ging al heel hard, maar de afgelopen twee weken 
weer net wat harder. Het aantal positieve geteste Amsterdammers in de afgelopen twee weken 
is één op de achttien. 

Het gemiddelde ging van 1 op 33 (twee weken geleden), naar 1 op 20 (vorige week) naar nu 
dus 1 op 18 Amsterdammers met omikron. In de stad zijn in de periode van 19 januari tot en 
met 1 februari 48.453 mensen positief getest. Per 100.000 inwoners gaat het dan om 5.548 
mensen, wat neerkomt op één op de achttien. 

Naast het hoge aantal besmettingen zijn er ook 108 Amsterdammers in het ziekenhuis beland 
vanwege het virus. Negen Amsterdammers zijn in die twee weken overleden aan de gevolgen 
van corona. Bron: AT5, 2 februari 2022. 

Volgende twee Mission Impossible-films uitgesteld 

Deel zeven en acht van de Mission Impossible-films, met Tom Cruise in de hoofdrol, worden 
vanwege de coronapandemie uitgesteld naar 2023 en 2024. Dat maakte de producenten 
Paramount Pictures en Skydance bekend. Mission Impossible 7 zou in de herfst van dit jaar 
verschijnen en deel acht stond gepland voor juli 2023. Bron: NOS, 20 januari 2022. 

Lockdowns hadden weinig tot geen effect op het sterftecijfer 

De door de regering opgelegde, strenge lockdowns in Europa en de VS tijdens de eerste 
Coronagolf hadden vrijwel geen effect op het aantal Coronadoden. Dat hebben drie 
wetenschappers van de gerenommeerde Johns Hopkins University ontdekt met behulp van 
een grote meta-analyse (analyse van talrijke studies uit de hele wereld) en schrijft de Duitse 
krant Bild. 

Het concrete resultaat: het sterftecijfer daalde met slechts 0,2% toen landen 
gedragsveranderingen probeerden af te dwingen via maatregelen zoals contactbeperkingen of 
de sluiting van scholen en restaurants - in vergelijking met vrijwillige gedragsveranderingen 
op basis van aanbevelingen van de overheid. 

‘De impact van lockdowns is klein tot onbestaand. Lockdownmaatregelen zijn ongegrond en 
moeten worden afgeschaft als beleidsinstrument bij een pandemie’, luidt het oordeel van de 
Amerikaanse auteurs. 

De nevenschade is volgens de auteurs des te groter. Lockdowns hebben bijgedragen tot 
‘vermindering van de economische bedrijvigheid, toename van de werkloosheid, vermindering 
van het aantal leerlingen, het veroorzaken van politieke onrust, bijdragen tot huiselijk geweld 
en ondermijning van de liberale democratie’, aldus de auteurs. De Duitse viroloog Klaus Stöhr 
(63, ex-WHO-lid) concludeert op Twitter over de studie: ‘Lockdowns hadden weinig of geen 
effect op het sterftecijfer.’ 

Sluiting van scholen zou het sterftecijfer met 0,1 procent hebben verminderd, sluiting van 
grenzen zou geen enkel effect hebben gehad, zo bleek uit de studie.  

Stöhr wees er echter ook op dat algemeen geldige conclusies moeilijk te trekken zijn met dit 
soort analyses. 

De auteurs Jonas Herby, Lars Jonung en Steve H. Hanke zochten wereldwijd naar studies die 
betrekking hadden op lockdowns tot de zomer van 2020 en de effecten op het 
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sterftecijfer. Uiteindelijk werden 24 papers opgenomen in het onderzoek na beoordeling van 
meer dan duizend studies. 

Het resultaat van de studie, namelijk dat vrijwillige gedragswijziging bijna hetzelfde effect heeft 
als door de overheid opgelegde lockdownmaatregelen, moet volgens de auteurs de aandacht 
vestigen op de rol van vrijwilligheid. 

‘Het moet duidelijk zijn dat een belangrijke taak van de overheid erin bestaat informatie te 
verstrekken, zodat de burgers vrijwillig op de pandemie kunnen reageren op een manier die 
hun kwetsbaarheid vermindert.’ 

Bild schrijft dat de Duitse raad van deskundigen het onderzoek zal beoordelen. Bron: De 
Telegraaf, 2 februari 2022. 

 

Bron: VRT Nieuws, 2 februari 2022. 

Aantal buitenlandse toeristen dat vorig jaar Nederland bezocht is nog 
lager uitgekomen dan in het eerste coronajaar 

Het aantal buitenlandse toeristen dat vorig jaar Nederland bezocht is nog lager uitgekomen 
dan in het eerste coronajaar. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 
(NBTC) werden ruim 6 miljoen internationale gasten verwelkomd. Dat betekende een daling 
van 14 procent in vergelijking met 2020. Afgezet tegen 2019, het laatste jaar voor corona, lag 
het internationaal toerisme 69 procent lager. 
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Volgens Jos Vranken, algemeen directeur van het NBTC, hangt het herstel van het toerisme 
samen met het weer op gang komen van het internationale reisverkeer. In het gunstigste geval 
zal Nederland dit jaar 12 miljoen buitenlandse toeristen verwelkomen, maar dat is alleen het 
geval als er bijna geen reisbeperkingen meer zijn in het voorjaar, de zomer en het najaar. Ook 
zouden bij dat scenario weer internationale congressen worden gehouden. 

Uit eigen land werden 26 miljoen bezoekers geteld. Dat is bijna 30 procent meer dan in 2020 
en gelijk aan het niveau van voor corona. Het NBTC verwacht als de versoepelingen doorzetten, 
dat meer Nederlanders een vakantie in het buitenland gaan houden, waar ze de afgelopen 
twee jaar vaker in Nederland vertier zochten. Het bureau gaat daarom uit van een daling van 
het aantal vakantiegangers dat in eigen land blijft met 7 procent. Bron: AD, 3 februari 2022. 

 

Hoog verzuim levert toenemende problemen op voor ziekenhuizen 

Ziekenhuizen hebben steeds meer moeite om hun bezetting rond te krijgen. Nu het aantal 
coronabesmettingen op het hoogste niveau ooit is beland, komt een groeiend aantal 
zorgmedewerkers noodgedwongen thuis te zitten, bijvoorbeeld na een positieve test. Tegelijk 
begint het aantal opgenomen coronapatiënten weer te stijgen. 

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Maastricht UMC+ en het St. Antonius Ziekenhuis, 
met diverse locaties in de regio Utrecht, ligt het ziekteverzuim nu rond de 10 procent, zo blijkt 
uit een rondgang van het ANP. 

De ziekenhuizen houden rekening met verdere toename. ‘Zodra daar sprake van is, moet er 
geschoven worden met de roosters van verpleegkundigen. Dit bekijken we van dag tot dag’, 
laat een woordvoerster van het Maasstad weten. Omdat in Rotterdam de stijgende lijn al is 
ingezet, opent het Maasstad Ziekenhuis donderdag een tweede Covid-afdeling. Drie 
operatiekamers gaan tijdelijk dicht. ‘We hebben op dit moment voldoende personeel voor de 
acute en urgente zorg’, voegt de woordvoerster eraan toe. 

Specifiek van de verpleegkundigen en verzorgenden zit in Maastricht zelfs 14 procent thuis. 
Die uitval levert ‘een groot probleem’ op, maar het leidt volgens een woordvoerder nog niet tot 
heel veel uitgestelde operaties. ‘Mensen die normaal in de poliklinieken werken, kunnen 
bijvoorbeeld helpen op de verpleegafdelingen.’ 

Voor het Sint Antonius is het verzuim het hoogste in drie maanden. ‘Daarnaast is er nog een 
categorie mensen die zich niet ziek meldt, maar bijvoorbeeld gebruikmaakt van mogelijkheden 
voor bijzonder of kortdurend zorgverlof, omdat bijvoorbeeld een klein kind van een 
personeelslid in quarantaine moet’, aldus de woordvoerder. ‘Alles bij elkaar missen we een 
hoop mensen, maar dat gaat nog niet ten koste van de zorgverlening’, zegt hij. 

Met een verzuim van 7,4 procent staat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg 
en Waalwijk er iets beter voor. Toch is ook dat hoog voor het ETZ, zegt een woordvoerder. ‘Een 
tekort aan handen’ is volgens hem het gevolg. In hoeverre corona hier precies aan bijdraagt, 
is moeilijk te zeggen. ‘We registeren bij ziekte niet de oorzaak, dat mag ook niet.’ 
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Los van besmettingen geldt ook nog steeds voor een deel van de mensen dat ze in quarantaine 
moeten. Wie geen klachten heeft en een boosterprik heeft gekregen, of recent is hersteld, hoeft 
dat niet meer. 

Of een besmette patiënt vanwege Covid-19 is opgenomen of in de eerste plaats om een andere 
reden, zoals bij een fors deel het geval is, het resultaat voor ziekenhuizen is grotendeels 
hetzelfde. Besmette patiënten moeten geïsoleerd worden van anderen en dat kost capaciteit. 
Bron: De Telegraaf, 2 februari 2022. 

 

Bron: VRT Nieuws, 2 februari 2022. 

Meer coronapatiënten in ziekenhuizen, cijfers vertekend 

De Nederlandse ziekenhuizen verzorgen momenteel 1372 mensen met corona onder de leden. 
Dat zijn er 29 meer dan dinsdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de vierde dag op rij dat de 
opnames weer toenemen. 
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Op de verpleegafdelingen liggen nu 1157 coronapatiënten, 20 meer dan een dag eerder. Dat 
is het hoogste aantal in bijna een maand. Op de intensive cares nam dit aantal het afgelopen 
etmaal toe met 9 tot 215. 

In de afgelopen 24 uur werden er 193 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen, op de ic's ging het om 19 nieuwe opnames. Dat zijn er in totaal 44 minder 
dan dinsdag. Het LCPS wijst er wel op dat het gemiddeld aantal nieuwe opnames afgelopen 
week is gestegen, zowel op de verpleegafdelingen als op de ic's. 

Dat de aantallen de laatste dagen toenemen hangt samen met de razendsnelle verspreiding 
van de omicronvariant van het virus. Hoewel deze variant minder ziekmakend is, komen er 
toch meer mensen in het ziekenhuis terecht. Daarbij worden er volgens enkele ziekenhuizen 
vaker mensen om een andere reden dan Covid-19 opgenomen, die wel positief testen op het 
virus. Ook deze mensen tellen in de dagelijkse ziekenhuiscijfers mee als coronapatiënt. 

Het RIVM maakte dinsdag bekend dat minder dan de helft van de mensen die met corona 
onder de leden in een ziekenhuis worden opgenomen, daar belandt als een direct gevolg van 
de coronabesmetting. Diverse ziekenhuizen hebben laten weten dat het aandeel patiënten die 
mèt corona, en dus niet dóór corona is opgenomen momenteel grofweg tussen de 30 en 50 
procent ligt. Bron: De Telegraaf, 2 februari 2022. 

 

Bron: VRT Nieuws, 2 februari 2022. 

 

Bron: VRT Nieuws, 2 februari 2022. 

Honderden zieke medewerkers vallen uit in ziekenhuizen, inhalen van 
zorg weer onmogelijk 

Leek het begin van de week nog beter te gaan met de beschikbare capaciteit in de Rotterdamse 
ziekenhuizen, nu moeten alle zeilen toch weer worden bijgezet. Opnieuw moeten patiënten die 
op de lijst voor een operatie stonden, worden afgebeld. Van het inhalen van uitgestelde zorg 
is dus al helemaal geen sprake.  

Dat komt door zowel een snel oplopend aan covid-patiënten als een fiks hoger ziekteverzuim 
onder verplegend personeel. Drie van de vier ziekenhuizen in Rotterdam hebben daar 
momenteel mee te maken. Dat loopt dan in de honderden medewerkers. Zo zitten bijvoorbeeld 
zeshonderd werknemers (op een totaal van 5500) van het Franciscus ziek thuis; bij het 
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Maasstad is dat ongeveer driehonderd (op intaal 3500 werknemers). Bron: AD, 3 februari 
2022. 

Er is voldoende testcapaciteit beschikbaar als er komende tijd meer 
testafspraken geboekt worden  

Er is voldoende testcapaciteit beschikbaar als er komende tijd meer testafspraken geboekt 
worden omdat mensen hun groene vinkje kwijtraken, laat een woordvoerster van Stichting 
Open Nederland (SON) weten. De organisatie garandeert hiermee dat de Nederlanders die de 
komende tijd hun groene vinkje kwijtraken in de CoronaCheck-app via Testen voor 
Toegang zonder vertraging alsnog aan zo'n vinkje kunnen komen. 

Volgens SON is de maximale capaciteit die de testaanbieders in de markt op dit moment 
kunnen bieden ongeveer 600.000 testen per dag. Afgelopen week werden er ruim 334.000 
afspraken geboekt, met als drukste dag 79.000 testafspraken afgelopen zaterdag. Bron: AD, 
3 februari 2022. 

Kwart patiënten 'met' corona opgenomen, wat betekent dat voor 
maatregelen? 

Er liggen weer meer coronapatiënten in het ziekenhuis: de afgelopen week nam het aantal 
opnames met 30 procent toe. Maar lang niet iedereen werd vanwege corona opgenomen. Bijna 
een kwart van de patiënten kwam vanwege iets anders in het ziekenhuis terecht - van een 
gebroken been tot een hartkwaal - en bleek pas daar positief te testen. Ook deze groep wordt 
in de dagelijkse cijfers geregistreerd als coronapatiënt. 

Epidemioloog Frits Rosendaal van het Leids Universitair Medisch Centrum vindt de cijfers een 
opsteker. ’Ongeveer een kwart van de opgenomen coronapatiënten had ook in het ziekenhuis 
gelegen als ze niet besmet waren geweest’, zegt hij. ’Dat betekent dat we in de cijfers, wanneer 
we kijken naar de ernst van een coronabesmetting, deze mensen niet mee hoeven te tellen.’ 

Liggen versoepelingen van de maatregelen in het verschiet, als het aantal mensen dat alleen 
vanwege corona wordt opgenomen kleiner is dan gedacht? Volgens Rosendaal heeft dat zeker 
een gunstig effect, maar hij benadrukt dat dit niet betekent dat nu opeens alles anders wordt. 
‘We zijn bezig met stapje voor stapje afbouwen. Dat blijft de beste en veiligste manier, omdat 
er nog veel onzekerheden zijn. Maar stapje voor stapje komen er wel steeds meer signalen op 
groen te staan.’ 

Anderen zijn voorzichtiger. Internist-infectioloog Adam Anas van het Erasmus MC in 
Rotterdam maakt zich zorgen over het toenemende aantal coronapatiënten in het ziekenhuis, 
ook al wordt in het Erasmus MC een derde van de coronapatiënten vanwege een andere kwaal 
opgenomen. ‘Het lastige van die laatste groep is dat ze toch complexe zorg nodig hebben. Het 
zijn geen doorsnee-patiënten.’ 

Verpleegkundige is extra tijd kwijt bij behandeling coronapatiënt. Zo moeten 
verpleegkundigen zich vanwege de isolatiemaatregelen verkleden als ze naar deze patiënten 
toe willen. Het aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen is steeds een paar minuten 
extra werk, vertelt een van hen. 

Anas zegt dat hij het gevoel heeft weer aan het begin van een nieuwe golf te staan, onder meer 
doordat het aantal infecties met de besmettelijke Omikron-variant zo snel toeneemt. ‘Zo'n 
infectie verloopt in het algemeen milder, maar als het genoeg circuleert krijg je vanzelf meer 
patiënten in het ziekenhuis die voor iets anders worden opgenomen en ook covid blijken te 
hebben. In combinatie met het hoge ziekteverzuim dat we al hebben, drukt dat enorm op de 
zorg.’ 

Ook Chantal Bleeker-Rovers, internist-infectioloog in het Nijmeegse Radboudumc, zegt dat 
het voor de belasting van de zorg niet uitmaakt of iemand 'met' of 'door' corona wordt 
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opgenomen. In het NOS-radioprogramma Nieuws en Co noemt ze als voorbeeld een patiënt 
die 'met' corona is opgenomen: hij komt voor een operatie naar het ziekenhuis, maar test daar 
positief. 

Die patiënt kan na de operatie niet zomaar naar de uitslaapkamer, ook wel verkoeverkamer 
genoemd. ’In plaats daarvan moet hij op de operatiekamer zelf 'verkoeverd' worden, waardoor 
de operatiekamer langere tijd uit de running is. Dat drukt op de reguliere zorg, die we daardoor 
niet kunnen bieden.’ 

Over versoepelingen wil Bleeker-Rovers mede daarom nog niet speculeren. ‘Ik wil eerst de 
modellen zien. Het zou kunnen dat de piek iets lager uitvalt, maar dat moeten we afwachten.’ 

De Nijmeegse internist-infectioloog doelt op de rekenmodellen van het RIVM, waarmee het 
instituut prognoses geeft van de opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis of op de IC. 
Tot dusver maakte het RIVM in de modelberekeningen geen onderscheid tussen patiënten 
'met' en 'door' corona, laat hoofdmodelleur Jacco Wallinga weten. 

‘We gaan nu voor het eerst rekenen met twee verschillende getallen’, aldus Wallinga. De 
verwachte piek van patiënten 'door' corona zou in de nieuwe modellen minder hoog komen te 
liggen dan de piek die tot dusver werd verwacht. In dat opzicht is het dus goed nieuws. 

Toch is Wallinga ‘niet zonder meer optimistisch’. Het zou namelijk kunnen dat er in Nederland, 
anders dan in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk (waar de aannames uit de modellen 
vandaan komen), meer mensen worden opgenomen 'met' corona. De totale druk zou daardoor 
weer iets groter kunnen zijn. ‘Dat moeten we modelleren, en zien wat er uitkomt.’ Bron: NOS, 
2 februari 2022. 

 

Bron: VRT Nieuws, 2 februari 2022. 

 

RIVM: Kwart van nieuwe patiënten niet dóór corona in ziekenhuis, wel 
mèt corona 

Mensen die vanwege corona worden opgenomen en mensen die weliswaar positief testen maar 
om een andere reden in het ziekenhuis belanden. 

Bijna de helft van de mensen die met corona onder de leden in een ziekenhuis worden 
opgenomen, belandt daar voor zover bekend als een direct gevolg van de coronabesmetting. 

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De cijfers maken sinds 
kort onderscheid tussen mensen die om corona worden opgenomen en mensen die weliswaar 
positief testen, maar om een andere reden in het ziekenhuis belanden. 
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Bij ongeveer vijfendertig procent van de opgenomen mensen is de coronabesmetting de reden 
van opname. Bij nog eens tien procent gaat het om een combinatie. „De patiënt is opgenomen 
doordat Covid-19 een bestaande aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes of hartfalen heeft 
ontregeld. De patiënt zou zonder Covid-19 niet opgenomen hoeven worden’, aldus het RIVM. 

Bij ongeveer vijftien procent is de coronabesmetting een bijkomstigheid. Ze liggen om een 
andere reden in het ziekenhuis en hoeven niet te worden geholpen aan hun coronaklachten. 
Bij de rest, ongeveer veertig procent van de opgenomen coronapatiënten, is de opnamereden 
onbekend. 

Bij twintigers en dertigers is Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, 
het minst vaak de reden van opname. Een op de vijf ligt om die reden in het ziekenhuis. Bijna 
dertig procent van hen ligt om een andere reden in het ziekenhuis, en bij ongeveer veertig 
procent is de opnamereden niet bekend. 

Bij mensen van boven de veertig liggen veel meer mensen in het ziekenhuis als een direct 
gevolg van hun coronabesmetting. Ongeveer de helft is daarom opgenomen. 

Omdat de gegevens pas sinds kort worden bijgehouden, zijn de gegevens nog niet compleet, 
benadrukt het RIVM. 

Bij het Amphia Ziekenhuis in Breda is het aandeel patiënten die mét corona, en dus niet dóór 
corona, is opgenomen afgelopen week opgelopen tot ongeveer zestig procent. Dat zijn mensen 
die in het ziekenhuis komen met bijvoorbeeld buikklachten of na een ongeluk. Na het doen 
van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. In het Leids Universitair Medisch 
Centrum, het Haaglanden Medisch Centrum en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft liggen 
deze percentages momenteel tussen de negenentwintig en negenendertig procent. 

In het Rotterdamse Erasmus MC zijn er sinds begin december tot half januari iets meer dan 
de helft van de volwassenen dóór corona en iets minder dan de helft mèt corona opgenomen, 
zegt hoogleraar Annemarie van Rossum van het ziekenhuis. Bij kinderen gaat het om 
driekwart die niet zijn opgenomen vanwege corona, maar het wel hebben. Het gaat om de 
minder ziekmakende Omikron-variant. Bron: De Limburger, 2 februari 2022. 

 

De politie in het Canadese Ottawa overweegt het leger in te zetten om 
een einde te maken aan de coronademonstratie  

De politie in het Canadese Ottawa overweegt het leger in te zetten om een einde te maken aan 
de coronademonstratie die er plaatsvindt. Het protest tegen de coronamaatregelen begon 
vorige week met duizenden vrachtwagenchauffeurs. De meeste demonstranten zijn inmiddels 
vertrokken. 

‘Wat overblijft is een groep van zeer gedreven individuen’, zegt politiechef van Ottawa, Peter 
Sloly. Om ervoor te zorgen dat ook deze mensen vertrekken, overwegen de autoriteiten 
momenteel alle mogelijkheden, 'waaronder ook steun van het leger'. 

De autoriteiten vrezen dat er aankomend weekend opnieuw meer demonstranten naar de stad 
trekken, nadat er afgelopen weekend al 15.000 mensen voor grote ongeregeldheden zorgden 
bij het Canadese parlementsgebouw. 
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De aanleiding voor de betogers was een vaccinatieplicht voor vrachtwagenchauffeurs die de 
grens oversteken, maar het protest richtte zich al snel in heel het land tegen alle 
coronabeperkingen die zijn ingevoerd. Bron: AD, 3 februari 2022. 

Schaatscoach De Wit test positief in Beijing: ‘Ik verwacht dat er meer 
zullen volgen’ 

Johan De Wit is de eerste Nederlander die bij de Olympische Spelen in Beijing positief heeft 
getest op corona. De succesvolle bondscoach van de Japanse schaatsers baalt, maar gaat 
ervanuit dat zijn ploeg er geen hinder van gaat ondervinden. ‘De atleten weten wat ze moeten 
doen.’ 

De Wit arriveerde vorige week donderdag in Beijing. Hij vloog met de rechtstreekse KLM-vlucht 
vanuit Amsterdam, waarop ook driekwart van de Nederlandse olympische ploeg zat. Zij 
werden aan boord gescheiden gehouden van de overige passagiers, dat gold niet voor de 
atleten en begeleiders uit andere landen. 

Op zijn test van dinsdagavond waren er voor het eerst afwijkende waarden te zien bij De Wit, 
woensdag kreeg hij het positieve resultaat van zijn PCR-test en werd hij opgehaald om naar 
een quarantainehotel te gaan. ‘Ik voel me goed, maar belabberd om de situatie’, meldt hij 
telefonisch.  

‘Ik ben in de buurt geweest bij andere mensen en voel me daar klote over. Maar ik heb geen 
idee waar ik het opgelopen heb. Het toont in ieder geval wel aan dat iedereen het kan krijgen. 
Op de één of andere manier is het toch het olympische dorp ingekomen. Ik hoop dat het hier 
bij blijft, maar verwacht dat er meer zullen volgen.’ 

De Wit (42) is sinds 2015 coach van Japan. De laatste jaren groeide die ploeg uit tot grote 
concurrent van de Nederlandse schaatsers. Met onder anderen wereldrecordhoudster Miho 
Takagi heeft hij één van de belangrijkste concurrentes van de Nederlandse ploeg in zijn 
gelederen. In 2018 werd De Wit in Japan verkozen tot sportcoach van het jaar. Landgenoot 
Dennis van der Gun werkt ook voor de Japanse ploeg, hij coacht de sprinters. 

De Wit gaat er niet van uit dat deze situatie zijn ploeg in de weg gaat zitten. ‘Ze zijn er klaar 
voor, ze zijn in heel goeden doen. Mijn atleten weten precies wat ze moeten doen.’  

Binnen het Nederlandse team zijn vooralsnog geen positieve gevallen gemeld. Vandaag komt 
de laatste groep aan in Beijing. Deze atleten en begeleiders worden de eerste dagen uit 
voorzorg gescheiden gehouden van de rest. Bron: AD, 3 februari 2022. 

De coronapandemie heeft het Europese voetbal in twee seizoenen tijd 7 
miljard euro gekost 

De coronapandemie heeft het Europese voetbal in twee seizoenen tijd zeven miljard euro 
gekost. Dat heeft de Europese voetbalbond (UEFA) becijferd in een donderdag gepubliceerd 
rapport. 

Volgens de UEFA werden de clubs na twintig jaar onafgebroken groei geconfronteerd met een 
tekort van vier miljard euro in het seizoen 2019-2020 en van drie miljard een seizoen later. 

Niet alleen was er in de afgelopen twee jaar een forse daling van de transferinkomsten, ook 
de lege stadions en een daling van de sponsoractiviteiten droegen bij aan het verlies aan 
inkomsten. 

Vooral de maanden van lege stadions hebben geleid tot een drastische daling van de 
inkomsten uit ticketverkoop. Die kelderden in 2021 met 88 procent ten opzichte van 2019. 
De transferinkomsten daalden met 40 procent. Bron: AD, 3 februari 2022.  
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Een aantal beveiligingsbedrijven op Schiphol is opgedragen de 
coronamaatregelen beter na te leven 

Een aantal beveiligingsbedrijven op Schiphol is opgedragen de coronamaatregelen beter na te 
leven. Dit na klachten van beveiligers. Vakbond CNV had de Arbeidsinspectie eerder opdracht 
gegeven de kwestie te onderzoeken. 

Bij CNV kwamen meerdere klachten binnen van beveiligers over de omstandigheden 
waaronder zij werken. Op de luchthaven zouden onvoldoende voorzieningen getroffen zijn 
en zou het aan adequaat toezicht op de naleving van coronamaatregelen ontbreken. Dan gaat 
het onder andere om het naleven van de mondkapjesplicht. Verder zouden de 
hygiënevoorzieningen tekortschieten. Ook was het in wachtruimten voor personeel niet altijd 
mogelijk om voldoende afstand tot elkaar te bewaren. Bron: AD, 3 februari 2022. 

Volwassenen in Duitsland moeten het vaccin van het Amerikaanse bedrijf 
Novavax kunnen halen 

Volwassenen in Duitsland moeten het vaccin van het Amerikaanse bedrijf Novavax kunnen 
halen, adviseert de vaccinatiecommissie STIKO. Omdat dit vaccin anders werkt dan de tot nu 
toe gebruikte middelen, kan het mensen die zich tot nu toe niet hebben willen laten prikken 
over de streep trekken, is de gedachte. 

Het vaccin genaamd Nuvaxovid is het vijfde coronavaccin dat in Europa mag worden gebruikt. 
Het is gebaseerd op eiwitten, een beproefde techniek. In Nederland wordt er naar verwachting 
in de loop van maart mee geprikt. 

De Duitse commissie adviseert verder dat een boostershot moet worden gegeven met een 
zogeheten mRNA-vaccin, zoals dat van BioNTech/Pfizer of Moderna. Ook voor een tweede 
boostershot zou een dergelijk middel moeten worden gebruikt. De aanbeveling is dat 
kwetsbare groepen en zorgpersoneel zo'n tweede oppepprik halen zodra ze er voor in 
aanmerking komen. Bron: AD, 3 februari 2022. 

De website van de GGD's coronatest.nl, kampt met een storing 

De website van de GGD's waarop je een afspraak kunt maken of de uitslag van een test kunt 
inzien, coronatest.nl, kampt met een storing. Vanaf ongeveer 5.00 uur vanochtend krijgen 
mensen die willen inloggen bij de site een foutmelding te zien. Ook is het niet mogelijk om 
telefonisch een afspraak te maken, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR. 

Op storingwebsite allesstoringen stromen meldingen binnen van mensen die een e-mail 
hebben gekregen dat de uitslag binnen is, maar deze nu niet in kunnen zien. Onder de pagina 
over DigID zijn inmiddels al bijna 2500 meldingen binnengekomen over problemen met 
inloggen op coronatest.nl.  

‘We overleggen nu met de leverancier om de oorzaak te achterhalen en een oplossing te 
vinden’, aldus een woordvoerder van GGD GHOR. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing 
opgelost is. Bron: AD, 3 februari 2022.  

De storing met Coronatest.nl is opgelost 

De storing met Coronatest.nl is opgelost. Ook is het weer mogelijk om telefonisch een 
testafspraak te maken, zegt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR. ‘Alle 
processen zijn weer in de lucht, we overleggen nu met de leverancier wat de oorzaak was’, 
aldus de woordvoerder. Bron: AD, 3 februari 2022. 
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Het aantal misdrijfzaken dat te maken heeft met corona is opgelopen 
naar 1475 

Het aantal misdrijfzaken dat te maken heeft met corona is opgelopen naar 1475. In 2020 ging 
het vooral om mensen die hoestten of spuugden naar agenten. In 2021 waren het vooral 
demonstranten die zich keerden tegen het coronabeleid van de regering. Onder de 1475 zaken 
bevinden zich 62 verdachten die tijdens de rellen in november zijn aangehouden, merendeels 
in Rotterdam. Dit meldt het Openbaar Ministerie donderdag in een update van 
coronagerelateerde misdrijfzaken. 

Van de 1475 coronagerelateerde zaken sinds maart 2020 zijn in 330 strafzaken politieagenten 
het slachtoffer geworden van een misdrijf. In 161 zaken gaat het om boa's, 
ziekenhuismedewerkers of medewerkers in het openbaar vervoer. In 44 procent gaat het om 
bedreiging met geweld. 

Het OM telde tot 1 januari dit jaar 181.083 overtredingen die binnenkwamen van 
politieagenten en boa's. Het leidde tot 145.759 strafbeschikkingen, waarvan 80.419 voor het 
overtreden van de avondklok die van kracht was van 23 januari tot 28 april 2021. Bij de 
overige strafbeschikkingen gaat het voornamelijk om onvoldoende afstand houden. In totaal 
kregen 14.237 mensen een boete voor het overtreden van de mondkapjesplicht. Bron: AD, 3 
februari 2022. 

Zo goed als elke regio in Europa kleurt nu donkerrood op de kaart van 
coronabesmettingen 

Zo goed als elke regio in Europa kleurt nu donkerrood op de kaart van coronabesmettingen. 
Alleen de Finse Åland-eilanden wijken af, die zijn grijs. Niet omdat daar minder besmettingen 
zijn, maar omdat er in de afgelopen periode niet genoeg coronatests zijn uitgevoerd om een 
betrouwbaar beeld te krijgen. 

De Europese gezondheidsdienst ECDC heeft de opzet van de kaart helemaal aangepast. In het 
oude overzicht, dat tot aan vorige week werd gebruikt, keek de dienst naar het aantal positieve 
tests en het percentage op het totaal aantal uitgevoerde tests. Dat bepaalde welke 
waarschuwingskleur een regio kreeg. Van laag naar hoog waren dat groen, oranje, rood en 
donkerrood. De kleuren zijn hetzelfde gebleven, maar voortaan kijkt het ECDC naar het aantal 
positieve tests en de vaccinatiegraad. 

Nederland is voor de twaalfde week op rij helemaal donkerrood. De provincie Utrecht is de 
grootste brandhaard geworden. Daar zijn in de afgelopen twee kalenderweken 73.754 
positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op 5591 gevallen op elke 100.000 inwoners. 
Anders gezegd: één op elke achttien Utrechters bleek besmet. Dat is een nieuw Nederlands 
record. Bron: AD, 3 februari 2022. 

Mensen van wie het groene vinkje verloopt krijgen hierover informatie in 
de CoronaCheck-app  

Mensen van wie het groene vinkje verloopt, krijgen hierover informatie in de CoronaCheck-
app zelf. Die zien ze als ze de app openen, aldus het ministerie van VWS. Het raadt mensen 
aan om regelmatig de app te openen om te zien of het vervallen van het vinkje in hun geval 
aan de orde is en niet te wachten tot ze bijvoorbeeld voor een restaurant, een theater of op 
Schiphol staan. 

Wanneer de vinkjes precies gaan vervallen staat nog niet exact vast. De nieuwe regels waarvan 
het verdwijnen het gevolg is, moeten eerst gepubliceerd worden in de Tijdelijke regeling 
maatregelen Covid-19. Die publicatie is wel aanstaande. 

Er worden ook mededelingen en waarschuwingen geplaatst op sites als CoronaCheck.nl en 
gedeeld via sociale media. Verder wordt er speciaal gecommuniceerd naar bepaalde 
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doelgroepen, zoals laaggeletterden, mensen die digitaal niet zo vaardig zijn en ook senioren. 
Dat gebeurt ook via bibliotheken en corona.steffie.nl, de site waar informatie over corona, 
maatregelen en coronapassen op zo eenvoudig mogelijke wijze wordt uitgelegd. Mensen met 
een papieren bewijs krijgen eveneens speciale aandacht. Bron: AD, 3 februari 2022. 

EMA ziet geen bewijzen voor de noodzaak om mensen met het 
Janssenvaccin een derde prik te geven 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ziet geen bewijzen voor de noodzaak om mensen 
met het Janssenvaccin een derde prik te geven. Wel mogen Europese lidstaten zelf besluiten 
of ze de extra prik tóch nodig achten, zoals Duitsland eerder al besloot. 

In Duitsland moeten mensen met Janssen minstens twee keer gevaccineerd zijn om te gelden 
als volledig gevaccineerd. Om toegang te krijgen tot horeca of musea moeten mensen 
bovendien nog de boosterprik hebben ontvangen. Volgens de Europese regels is één prik met 
Janssen en een aanvullende boosterprik voldoende. 

Het EMA benadrukt donderdag in een persconferentie dat de autoriteit Janssen heeft 
goedgekeurd als vaccin waarbij één dosis voldoende is voor volledige vaccinatie. Een tweede 
dosis geldt als de boosterprik. ‘Dit is gebaseerd op verschillende onderzoeken’, vertelt Marco 
Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van de Europese vaccinwaakhond. ‘We houden toekomstig 
onderzoek in de gaten om te zien of later meerdere prikken nodig zijn.’ 

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten de algemene Europese 
regels aan te houden. Bovendien is het in Nederland nog niet mogelijk om een tweede 
boosterprik te halen, die mensen die eerder één enkele prik met Janssen kregen nodig hebben 
voor een bezoek aan Duitsland. 

‘Dat komt door de richtlijnen die een termijn van minimaal drie maanden na de eerste booster 
voorschrijven, voordat de tweede booster gegeven kan worden’, aldus het ministerie. Door de 
recente boostercampagne in Nederland is deze termijn nog niet verstreken. Zorgminister Ernst 
Kuipers heeft de Gezondheidsraad wel om advies gevraagd over extra boostervaccinaties in de 
toekomst. Bron: AD, 3 februari 2022. 

OCW trekt in totaal 17 miljoen euro extra uit voor CO2-melder 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt in totaal 17 miljoen euro 
extra uit, zodat iedere schoolklas in het basis- en voortgezet onderwijs een CO2-melder kan 
aanschaffen. Scholen die al een CO2-meter hebben gekocht, krijgen de kosten hiervoor alsnog 
vergoed. 

In totaal gaat het om ongeveer 115.000 klassen die een meter nodig hebben, zegt een 
woordvoerder. Hen wordt aangeraden deze via een specialistische aanbieder te kopen, omdat 
de meter bijvoorbeeld een infraroodsensor dient te hebben. Het gaat om een 'dringend advies', 
aldus de zegsvrouw. ‘Maar de scholen hebben hier zelf om gevraagd, dus we gaan ervan uit 
dat ze dit advies opvolgen.’ 

Ook komt er een hulplijn voor scholen die advies nodig hebben hoe ze hun ventilatie op orde 
moeten krijgen en een 'spoeddienst' die 'helpt met ventilatie op de korte termijn',  aldus het 
ministerie. Lukt het scholen niet om hun luchtkwaliteit op peil te krijgen, dan kunnen ze 
bellen met de hulplijn, zegt de woordvoerder. Als er ook daarna nog geen verbeteringen zijn, 
kan er iemand van de spoeddienst langskomen. 

Het ministerie heeft de afspraken over ventilatie gemaakt met de PO- en VO-raad, die het 
basis- en middelbaar onderwijs vertegenwoordigen, en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Scholen kunnen bij de gemeente subsidie krijgen voor het verbeteren van 
ventilatie. Hier trok het kabinet eerder 360 miljoen euro voor uit. 
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Goede ventilatie op scholen is al sinds het begin van de coronacrisis een probleem. Het kabinet 
kwam in oktober 2020 met subsidie, maar nog steeds is bij ongeveer de helft van de scholen 
de ventilatie niet op orde, meldde de Algemene Vereniging Schoolleiders vorige maand. 
Minister Dennis Wiersma (Onderwijs) erkent dat het 'gewoon snel beter' moet. De 
onderwijsraden en de VNG zeggen blij te zijn met de aanpak, maar vinden wel dat er nog meer 
nodig is. Bron: AD, 3 februari 2022. 

In de afgelopen 24 uur zijn 82.961 nieuwe coronagevallen geregistreerd 

In de afgelopen 24 uur zijn 82.961 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een donderdag 
is dat het hoogste aantal ooit. Afgelopen maandag en dinsdag kwam het cijfer boven de 
100.000 uit, maar dat had deels te maken met het inlopen van een achterstand aan positieve 
testuitslagen en met een technische storing eind vorige week. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven 
dagen 556.712 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 79.530 meldingen per dag, het 
hoogste niveau ooit. Het werkelijke aantal ligt nog hoger, omdat de achterstand in diezelfde 
periode met 41.000 toenam. In werkelijkheid zullen dus ongeveer 600.000 mensen positief 
zijn getest. 

In Amsterdam waren er in de afgelopen dag 4121 positieve tests. Het aantal bevestigde en 
geregistreerde gevallen steeg in Rotterdam met 3507 en in Den Haag met 2369. Daarna 
volgen Eindhoven (1461) en Utrecht (1403). Ook in Breda, Haarlem, Venlo en Tilburg waren 
er meer dan duizend nieuwe gevallen. Alleen op Ameland testte niemand positief. 

Het aantal sterfgevallen is nog altijd stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 
elf mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om twee mensen uit 
Amsterdam en verder om inwoners van de gemeenten Rotterdam, Groningen, Dordrecht, 
Weert, Veldhoven, Utrechtse Heuvelrug, Borsele, Leiderdorp en Zundert. 

In de afgelopen week zijn 61 sterfgevallen door toedoen van het coronavirus geregistreerd. Dat 
is vergelijkbaar met het niveau over de afgelopen weken. Bron: AD, 3 februari 2022. 

Het aantal nog niet geregistreerde positieve coronatests is 
donderdag opnieuw opgelopen 

Het aantal nog niet geregistreerde positieve coronatests is donderdag opnieuw opgelopen. 
De achterstand is gestegen van 104.000 naar 113.000 bevestigde besmettingen, over een 
periode van zeventien dagen. In de afgelopen week steeg het aantal gemiste gevallen met 
41.000. De computersystemen kunnen het hoge aantal positieve tests niet verwerken. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD'en werken aan een 
oplossing en waren er begin deze week in geslaagd om netto 50.000 achterstallige positieve 
tests alsnog te registreren. 

Als een laboratorium na een test vaststelt dat iemand het coronavirus onder de leden heeft, 
wordt die uitslag ingevoerd in het computerprogramma CoronIT. Van daaruit worden de 
meldingen automatisch doorgestuurd naar een tweede programma, HPZoneLite. De bron- en 
contactonderzoekers gebruiken dat programma om te weten wie ze zouden moeten bellen om 
te achterhalen waar mensen besmet zijn geraakt en wie ze mogelijk hebben aangestoken. 

Vanuit HPZoneLite gaan de bevestigde besmettingen naar het RIVM. Dat verzamelt de 
uitslagen en komt elke dag met cijfers daarover en elke dinsdag met een weekoverzicht. 
Vanwege het hoge aantal besmettingen stagneert die doorstroom. Er zijn meer positieve tests 
dan het systeem kan verwerken. Doordat de uitslagen wel goed kunnen worden ingevoerd in 
CoronIT, weten de GGD'en en het RIVM hoeveel mensen positief zijn getest en hoe groot de 
achterstand is. Bron: AD, 3 februari 2022. 
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Europa heeft een 'wapenstilstand' bereikt met het coronavirus  

Europa heeft een 'wapenstilstand' bereikt met het coronavirus dankzij groeiende 
immuniteit door vaccinaties en de minder ziekmakende Omikron-variant van het virus. Hans 
Kluge, directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft dat gezegd. Als 
deze situatie voortduurt, kan het einde van de pandemie volgens hem in zicht komen met 
mogelijk een 'langdurige periode van rust'. 

Kluge zei eerder al dat de Omikron-variant de pandemie in een nieuwe fase heeft gebracht en 
de ziektegolf in Europa ten einde kan komen. ‘Het is aannemelijk dat de regio op weg is 
naar een soort pandemisch eindspel’, zei hij zondag. De vaccinatiecampagnes moeten dan wel 
doorgaan en nieuwe varianten moeten op de voet worden gevolgd. 

Kluge verwacht dat met de lente in aantocht het virus minder slachtoffers maakt. Als het weer 
kouder wordt, verwacht hij een opleving, maar niet als pandemie. Hij verwees naar het relatief 
milde karakter van de Omikron-variant, waardoor de ziekte minder ernstige gevolgen heeft. 
Maar hij maakt wel een voorbehoud. Dit virus heeft ons vaker verrast, dus we moeten heel 
voorzichtig zijn, aldus de WHO-directeur. Bron: AD, 3 februari 2022. 

Zweden heft volgende week vrijwel alle coronamaatregelen in het land op 

Zweden heft volgende week vrijwel alle coronamaatregelen in het land op. Premier Magdalena 
Andersson heeft dat donderdag officieel bekendgemaakt, nadat Zweedse media een dag eerder 
al over de versoepelingen hadden bericht. 

Het mondkapjesadvies in het openbaar vervoer en de maximale groepsgrootte bij evenementen 
binnen vervallen na dinsdag. Restaurants mogen na 23.00 uur openblijven en hoeven niet 
langer met coronapassen te werken. ‘Het is tijd om Zweden weer open te stellen’, aldus de 
premier. Zij zei verder dat de pandemie nog niet voorbij is, maar een nieuwe fase ingaat. 

Andersson zei ook dat de besmettingscijfers de komende tijd hoog zullen blijven. ‘Maar voor 
zover we kunnen beoordelen, liggen de ergste gevolgen van de besmettingen nu achter ons.’ 
De Omikron-variant van het coronavirus heeft in Zweden geleid tot recordaantallen 
besmettingen, maar door het mildere ziekteverloop blijft de druk op de ziekenhuizen 
beheersbaar. Zweden heeft bovendien een hoge vaccinatiegraad, bijna vierentachtig 
procent van de 12-plussers is volledig ingeënt. 

Het advies om bij een besmetting thuis te blijven vervalt niet, zei gezondheidsminister Lena 
Hallengren. Zij liet tijdens de persconferentie met Andersson ook weten dat de 
gezondheidsdienst zal voorstellen het coronavirus niet meer als een bedreiging voor de 
samenleving aan te merken, maar wel nog steeds nauwlettend in de gaten te houden. Bron: 
AD, 3 februari 2022. 

EU-burgers die zich in andere lidstaat laten vaccineren of een boosterprik 
halen moeten het bewijs daarvan in hun eigen coronareisapp terugzien 

EU-burgers die zich in een andere lidstaat laten vaccineren tegen Covid-19 of een boosterprik 
halen moeten het bewijs daarvan in hun eigen coronareisapp terugzien, vindt de Europese 
Commissie. Nederlanders die bijvoorbeeld in de buurlanden Duitsland of België een 
oppepprik laten zetten, zien het correcte aantal vaccinaties dat ze hebben gehad nu 
niet terug in hun CoronaCheck-app. Het dagelijks EU-bestuur stelt voor deze ‘onpraktische’ 
situatie aan te passen. 

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders aan 'vaccintoerisme' doen, maar omdat Nederland 
aanvankelijk achter liep met het zetten van herhalingsprikken zochten vooral Limburgers en 
Zeeuwen hun heil over de grens. In december bleek bijvoorbeeld de vaccinatiegraad in Vaals, 
aan de Duitse grens, een stuk hoger te liggen dan door het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werd gedacht. 
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Voor een bewijs van de buitenlandse prik hoeft de vaccintoerist alleen maar de (gratis) corona-
app van het gastland te downloaden. Daar wordt het vaccin met een QR-code in geregistreerd. 
Maar de prik wordt niet opgeslagen in de CoronaCheck-app. Als ze op reis gaan hebben ze 
beide apps nodig om te tonen hoeveel prikken ze hebben gehad. Volgens het dagelijks EU-
bestuur hebben ‘bezorgde burgers’ hierover aan de bel getrokken. 

In december adviseerde de GGD met klem geen boosterprikken over de grens te halen omdat 
dit problemen met de registratie oplevert. De vaccintoeristen kunnen achteraf via een 
registratie in Nederland alleen een papieren coronatoegangsbewijs (ctb) krijgen voor 
binnenlands gebruik in de horeca bijvoorbeeld, maar niet voor het EU corona-reiscertificaat. 

De Europese Commissie vraagt de lidstaten in te stemmen met aanpassing van de EU-
wetgeving over het digitale corona certificaat (dcc). Dan kan ervoor worden gezorgd dat het 
correcte aantal vaccinaties, ook die van over de grens, in het door het thuisland uitgegeven 
corona-reiscertificaat worden opgeslagen. Bron: AD, 3 februari 2022. 

De Amerikaanse farmaceut Merck rekent voor dit jaar op een goede 
verkoop van zijn coronapillen 

De Amerikaanse farmaceut Merck rekent voor dit jaar op een goede verkoop van zijn 
coronapillen. De onderneming denkt dat de pil met het middel molnupiravir een omzet zal 
opleveren tussen de 5 miljard tot 6 miljard dollar. In het vierde kwartaal leverde de verkoop 
van de pillen al 952 miljoen dollar op, omgerekend 843 miljoen euro. 

Molnupiravir moet voorkomen dat mensen die het coronavirus onder de leden 
hebben ernstige ziekteverschijnselen ontwikkelen of zelfs overlijden. De coronapillen van 
Merck, dat buiten Noord-Amerika actief is onder de naam MSD, mogen alleen gebruikt worden 
door volwassenen met een hoog gezondheidsrisico. De pil tegen Covid-19 is ontwikkeld in 
samenwerking met Ridgeback Biotherapeutics. Merck deelt de winsten uit de verkoop van de 
pillen met zijn partner. 

In 2021 zette Merck een omzet in de boeken van 48,7 miljard dollar, wat 17 procent meer is 
dan een jaar eerder. Merck verkocht bijvoorbeeld meer van zijn Keytruda-medicijn tegen 
kanker. De nettowinst bedroeg 13 miljard dollar. Voor dit jaar rekent het concern op een 
omzet van 56,1 miljard tot 57,6 miljard dollar. Bron: AD, 3 februari 2022. 

Voor de tweede keer deze week zijn er in één etmaal meer dan 200 
nieuwe patiënten met corona opgenomen op de verpleegafdelingen  

Voor de tweede keer deze week zijn er in één etmaal meer dan 200 nieuwe patiënten met 
corona opgenomen op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen. Dat komt naar 
voren uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 

Dinsdag werd het hoogste aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen sinds 14 
december gemeld. Toen kwamen er 237 nieuwe patiënten met corona bij. Van woensdag op 
donderdag ging het om 201 nieuwe opnames. Het LCPS stelt ook dat het aantal nieuwe 
opnames afgelopen week is gestegen. 

In totaal liggen er nu 1168 mensen met corona in de klinieken. Omdat er afgelopen etmaal 
ook veel mensen de afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting ten opzichte van woensdag 
toe met 11 coronapatiënten. 

Medewerkers van de intensive cares verzorgen momenteel 218 patiënten met corona, drie 
meer dan woensdag. Er werden 16 nieuwe patiënten op de ic's opgenomen, maar doordat er 
ook mensen overleden of de ic-afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting net als op de 
verpleegafdelingen ook daar minder snel toe. 
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Op de ic's liggen donderdag ook 589 mensen zonder corona, wat het totaal aan ic-patiënten 
op 807 brengt. De ic's moeten ook altijd lege bedden overhouden voor noodgevallen. Dat 
moeten er 188 zijn, maar vanwege hoge aantallen coronapatiënten op de intensive cares waren 
het er geregeld minder. Op dit moment zijn er volgens het LCPS ‘op landelijk niveau’ wel 
voldoende van deze bedden beschikbaar. 

In totaal liggen er momenteel 1386 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat aantal stijgt de 
afgelopen dagen. Het LCPS houdt niet bij hoeveel mensen worden opgenomen in het 
ziekenhuis omdat ze ziek zijn geworden van corona en hoeveel mensen om een andere reden 
worden opgenomen, maar toevallig ook corona onder de leden hebben. 

Om de druk op de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te spreiden, kunnen coronapatiënten over 
het land worden verdeeld. Woensdag werden er zeven patiënten met corona naar een ander 
ziekenhuis gebracht. Bron: AD, 3 februari 2022. 

Een besmettelijker subvariant van Omikron, BA.2, wordt  binnen 
afzienbare tijd dominant in Nederland 

Een besmettelijker subvariant van Omikron, genaamd BA.2, wordt naar verwachting binnen 
afzienbare tijd dominant in Nederland, bevestigt het RIVM na berichtgeving van NU.nl. 

Dat de subvariant van het coronavirus bestond, was al duidelijk. Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt door middel van steekproeven in de gaten welke 
varianten van het coronavirus in Nederland rondgaan. De afgelopen weken neemt het aantal 
gevallen van BA.2 in de zogeheten kiemsurveillance van het instituut toe. 

In Denemarken is BA.2 al dominant, legt een woordvoerder van het RIVM uit. Hoofd 
infectieziektebestrijding Jaap Van Dissel zei vorige week in de Tweede Kamer dat de 
verspreiding van de subvariant daar snel heeft kunnen gaan door een aantal zogenoemde 
'superspreading events', zoals feesten. De woordvoerder van het RIVM bevestigt dat BA.2 naar 
alle waarschijnlijkheid besmettelijker is dan de nu dominante subvariant van Omikron, BA.1. 
‘Als je te maken hebt met een variant die nog besmettelijker is, dan kun je verwachten dat hij 
dominant gaat worden.’ 

BA.2 lijkt volgens het instituut vooralsnog niet tot ernstiger ziekteverschijnselen te leiden na 
besmetting dan BA.1. Ook is er geen bewijs dat de subvariant minder gevoelig zou zijn voor 
de coronavaccins. Daarbij lijkt BA.2 ook gewoon op te sporen via PCR-tests. De subvariant 
wordt teruggevonden in de kiemsurveillance, dus hij is te detecteren, zegt de woordvoerder 
daarover. Bron: AD, 3 februari 2022.  

Brussel wil coronareispas verlengen tot midden 2023 

Europa wil de coronareispas ‘voor de zekerheid’ verlengen tot midden volgend jaar. Het wil 
daarmee voorbereid zijn op een mogelijke toename van besmettingen later dit jaar of het 
opduiken van nieuwe varianten. Het reiscertificaat, midden vorig jaar ingevoerd, loopt 
normaal halverwege dit jaar af. 

Om te voorkomen dat er na 30 juni dit jaar niets meer is stelt de Europese Commissie nu al 
een verlenging voor, zodat lidstaten en Parlement alle tijd hebben daarover besluiten te 
nemen. Op dit moment, zegt de Commissie, is het onmogelijk om te zeggen welke impact een 
eventuele nieuwe golf besmettingen later dit jaar zou kunnen hebben. 

‘We kunnen niet voorspellen hoe de pandemie zich ontwikkelt, maar we kunnen wel 
veiligstellen dat burgers kunnen blijven profiteren van een certificaat dat werkt en dat overal 
wordt aanvaard waar zij heengaan’, aldus Eurocommissaris van Justitie Didier Reynders. 
‘Zonder deze verlenging riskeren we verschillende nationale systemen te krijgen, met alle 
verwarring en barrières van dien. Ik zie uit naar de dag dat we het coronacertificaat niet meer 
nodig hebben, maar in die tussentijd stelt het ons in staat veilig en vrij Europa rond te reizen.’ 
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Vergeleken met het huidige certificaat stelt de Commissie een paar wijzigingen voor. Zo zou 
het certificaat straks ook verkrijgbaar moeten zijn op basis van hoogwaardige antigeentesten, 
moet het alle vaccindoses bevatten, waar ook toegediend, en moeten personen die deelnemen 
aan klinische proeven met vaccins tegen corona het ook kunnen krijgen. De Commissie hoopt 
daarmee de verdere studie en ontwikkeling van vaccins aan te moedigen. 

Inmiddels zijn meer dan 1,2 miljard coronacertificaten toegekend en worden ze door zo’n zestig 
landen gebruikt. Het certificaat, aldus Eurocommissaris voor de interne markt Thierry Breton, 
is daarmee uitgegroeid tot ‘een wereldstandaard’.  Bron: AD, 3 februari 2022. 

Parlement moet eerst akkoord gaan met verlenging tijdelijke coronawet 

De volgende keer dat het kabinet besluit de tijdelijke coronawet te verlengen, moet het 
parlement daar éérst mee akkoord gaan. Nu kunnen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer 
zich er pas achteraf over uitlaten. De Tweede Kamer heeft woensdag een aanpassing van die 
wet aangenomen, ingediend onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Zij hoopt 
zo op 'democratisch herstel'. 

Zorgminister Ernst Kuipers gaf deze week ook al aan begrip te hebben voor 'de behoefte om 
het besluitvormingsproces anders in te richten'. Zo krijgt de Kamer ook het belangrijke advies 
van het Outbreak Management Team (OMT) tegenwoordig vóór de persconferentie, in plaats 
van erna. 

Als een van de Kamers besluit de voorgenomen verlenging van de coronaregels te blokkeren, 
gaat deze ook niet door. Overigens is dit in de praktijk meestal geen probleem: vaak is een 
ruime meerderheid van het parlement akkoord met het besluit van het kabinet. 

Het gaat vooral om de positie van de Tweede Kamer. De partijen die het zogenoemde 
amendement indienen, 'willen ervoor waken dat regering en parlement zich op een hellend 
vlak begeven waarbij er steeds minder gewicht wordt toegekend aan het beschermen van 
grondrechten'. De tijdelijke coronawet wordt steeds met drie maanden verlengd. Bron: AD, 3 
februari 2022. 

Boosterchaos: geprikt met Janssen? Dan heb je in Duitsland nu een 
probleem 

Nein! De vrouw is onverbiddelijk. Geen groene vink, maar een rood kruis verschijnt op het 
apparaat dat mijn QR-code checkt. Dat betekent dat ik de winkel niet in kom. „Maar ik ben 
volledig gevaccineerd!’, zeg ik. „Sterker nog: ik heb vorige week mijn booster gehad!’ 

„Welk vaccin bij de eerste prik?’, vraagt ze. Janssen! „Aha! Dat is het probleem!’ Want na 
Oostenrijk heeft Duitsland plotseling  besloten dat mensen die geprikt zijn met Johnson & 
Johnson vanaf 14 januari niet meer volledig gevaccineerd zijn.  

Dat betekent bijvoorbeeld dat je plotseling de winkels niet meer binnen komt. Duitsland kende 
geen lockdown, maar hanteert voor niet-essentiële winkels een streng 2G-beleid. Je moet 
volledig gevaccineerd of genezen zijn. Wil je de horeca in, dan komt daar nog een negatieve 
test bij op. 2G-plus, zoals dat heet. Anders kun je het vergeten. 

„Maar ik ben toch geboosterd met Pfizer!’, probeer ik. „Nee’, antwoordt de vrouw. Hoezo? „Een 
tweede prik na Janssen wordt in Duitsland niet als booster gezien, maar als tweede vaccinatie. 
Na 14 dagen ben je pas volledig beschermd! En geboosterd pas na een derde prik!’ 

Lekker dan! Ik had geen keuze en kreeg in mei in Hengelo het Janssen-vaccin ingespoten. Ik 
was eerst nog blij met die pretprik. Weet u nog? Dansen met Janssen! Er was immers maar 
één vaccinatie en geen tweede prik nodig om volledig gevaccineerd te zijn. 
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Dat ben ik nu wel in Nederland, maar twintig minuten verderop in Duitsland niet meer.  Pas 
na een derde prik ben ik in Duitsland geboosterd, hoef ik niet meer te testen voor 
horecabezoek of in quarantaine na contact met een positief getest persoon. 

Maar hoe kom ik snel aan een tweede booster in Nederland? Niet dus. Ja, zorgminister Ernst 
Kuipers gaat nu de Gezondheidsraad vragen of mensen die met Janssen gevaccineerd zijn een 
extra booster kunnen krijgen, zodat zij weer welkom zijn in Duitsland. 

Nu heb ik geluk dat de Achterhoek en Twente aan de deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) 
grenzen. Want om de vaccinatiechaos compleet te maken, heeft NRW de Janssen-regels 
inmiddels weer versoepeld. Mensen die met Janssen zijn geprikt, zijn daar toch geboosterd, 
mits die tweede prik minimaal 14 dagen en maximaal 90 dagen oud is. 

Ik moet dus wachten en binnen drie maanden opnieuw boosteren. Schrale troost: premier 
Mark Rutte is ook geprikt met Janssen. Hij krijgt dus hetzelfde te horen: een 
onverbiddelijk Nein!  Bron: AD, 29 januari 2022. 

EMA ziet geen bewijzen voor de noodzaak om mensen met het 
Janssenvaccin een derde prik te geven 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ziet geen bewijzen voor de noodzaak om mensen 
met het Janssenvaccin een derde prik te geven. Wel mogen Europese lidstaten zelf besluiten 
of ze de extra prik tóch nodig achten, zoals Duitsland eerder al besloot. 

In Duitsland moeten mensen met Janssen minstens twee keer gevaccineerd zijn om te gelden 
als volledig gevaccineerd. Om toegang te krijgen tot horeca of musea moeten 
mensen bovendien nog de boosterprik hebben ontvangen. Volgens de Europese regels is één 
prik met Janssen en een aanvullende boosterprik voldoende. 

Het EMA benadrukt donderdag in een persconferentie dat de autoriteit Janssen heeft 
goedgekeurd als vaccin waarbij één dosis voldoende is voor volledige vaccinatie. Een tweede 
dosis geldt als de boosterprik. ‘Dit is gebaseerd op verschillende onderzoeken’, vertelt Marco 
Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van de Europese vaccinwaakhond. ‘We houden toekomstig 
onderzoek in de gaten om te zien of later meerdere prikken nodig zijn.’ 

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft laten weten de algemene Europese 
regels aan te houden. Bovendien is het in Nederland nog niet mogelijk om een tweede 
boosterprik te halen, die mensen die eerder één enkele prik met Janssen kregen nodig hebben 
voor een bezoek aan Duitsland. 

‘Dat komt door de richtlijnen die een termijn van minimaal drie maanden na de eerste 
booster voorschrijven, voordat de tweede booster gegeven kan worden’, aldus het ministerie. 
Door de recente boostercampagne in Nederland is deze termijn nog niet verstreken. 
Zorgminister Ernst Kuipers heeft de Gezondheidsraad wel om advies gevraagd over extra 
boostervaccinaties in de toekomst. Bron: AD, 3 februari 2022. 

Hoogleraar VU: OMT-advies onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd 

Bij de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) om het coronavirus tegen te 
gaan ontbreekt te vaak een voldoende wetenschappelijke onderbouwing, zegt Armand Girbes, 
hoogleraar intensive-care-geneeskunde. ‘Politiek en wetenschap beginnen wel erg veel door 
elkaar heen te lopen, dat geeft bij mij zo langzamerhand toch aardig wat ergernis,’ aldus 
Girbes die ook klinisch farmacoloog is en hoofd van de ic bij het VUmc. 

‘Als er geen wetenschappelijke onderbouwing is van een heel specifiek advies, met politieke 
inmenging, dan heeft het een hoog nattevingergehalte. Maar de effecten van wetenschappelijk 
ongefundeerde adviezen op de maatschappij zijn tamelijk groot,’ stelt de hoogleraar. 
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Hij geeft als voorbeeld het uitgelekte OMT-advies dat de horeca tot niet later dan 20.00 uur 's 
avonds open mag. ‘Ik verwacht dan ook een wetenschappelijke onderbouwing waarom dit 
20.00 uur moet zijn en niet bijvoorbeeld 23.00 uur. En dan wil ik geen borrelpraat horen dat 
mensen dronken worden tussen 20.00 uur en 23.00 uur en zich dan niet houden aan de 
maatregelen. Onderbouw dit dan met cijfers,’ aldus Girbes. 

De hoogleraar kan 'wel tien redenen geven' waarom 20.00 uur dichtgaan juist meer 
besmettingen geeft. ‘Bijvoorbeeld iemand die denkt: laat ik dan maar heel veel wijn gaan 
drinken omdat ik maar kort de tijd heb. Dan ga ik daarna nog even twee vrienden bezoeken. 
Normaal zouden deze mensen geen tijd hebben om extra vrienden te bezoeken omdat ze tot 
23.00 uur in het restaurant zitten,’ aldus Girbes.  

Het OMT kan volgens hem ook gewoon zeggen: wij weten het niet. ‘Maar dan wordt het 
een politieke keuze en niet een wetenschappelijke keuze.’ 

Girbes vindt ook dat het OMT duidelijk moet maken wat nu precies de doelstelling is met de 
te nemen maatregelen. Eerst was het volgens hem om de ic-opnames binnen de perken te 
houden, daar was het beleid helemaal op gericht. Nu gaat het er ineens over dat we zo weinig 
mogelijk besmettingen willen hebben. Terwijl er nu heel erg veel mensen zijn die Covid hebben. 
Die zijn meestal alleen een paar daagjes verkouden. Het wordt de hoogste tijd om de doelen 
met een helikopterblik te bekijken.’ Bron: Het Parool, 24 januari 2022. 

Alle Nederlandse atleten in China zijn negatief getest 

Alle Nederlandse olympiërs in China zijn negatief getest op het coronavirus. Dat meldde chef 
de mission Carl Verheijen tijdens een persmoment van NOC*NSF, een dag voor de 
openingsceremonie van de Olympische Spelen in Beijing. ‘We zijn blij dat we een goede start 
kunnen maken.’ 

Op skiër Maarten Meiners na is iedereen van TeamNL in China gearriveerd en negatief getest, 
zei Verheijen. ‘Mijn complimenten aan de sporters, de coaches en het thuisfront, dat iedereen 
zonder corona is ingestapt. Vervolgens valt er wat af van de atleten als ze horen dat ze negatief 
zijn.’ Bron: Het Parool, 3 februari 2022. 

55 nieuwe besmettingen bij de Olympische Winterspelen 

Een dag voor de start van de Olympische Winterspelen in Peking heeft de organisatie 55 
nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat brengt het totale aantal op 287 gevallen. 

Negenentwintig van de nieuwe besmettingen werden vastgesteld bij mensen die in China 
toekwamen. De andere 26 gevallen zijn geregistreerd bij personen die deel uitmaken van de 
gesloten olympische bubbel. 

In de laatste cijfers ging het 26 keer om een coronabesmetting bij een atleet of teamofficial. 

Om nieuwe coronagevallen zo snel mogelijk op te sporen, moeten alle deelnemers aan de 
Winterspelen dagelijks een PCR-test laten afnemen, een eerste bij aankomst op de luchthaven 
in Peking. Wie positief test, moet in een speciaal quarantainehotel en mag dat pas verlaten na 
twee negatieve PCR-testen die zijn afgenomen met minstens 24 uur tussen beide controles. 
Daarna worden de betrokkenen wel strikter opgevolgd dan anderen. In Team Belgium testte 
skeletoni Kim Meylemans afgelopen zondag bij aankomst positief. Zij heeft het 
quarantainehotel intussen mogen verlaten maar verblijft wel nog in een afzonderlijk gedeelte 
in het olympisch dorp. Bron: Knack, 3 februari 2022. 

Aantal kankerdiagnoses opnieuw gestegen 

Het aantal kankerdiagnoses is in 2021 weer gestegen, tot op het te verwachten niveau. Dat 
meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in aanloop naar Wereldkankerdag 
komende vrijdag. Vanwege de pandemie nam het aantal diagnoses in 2020 af, maar volgens 
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het centrum heeft dat in ieder geval in dat jaar niet geleid tot bijvoorbeeld meer 
uitzaaiingen bij nieuwe patiënten. 

In 2021 kregen 124.000 mensen te horen dat ze kanker hadden, 11.000 meer dan in 2020 en 
4000 meer dan in 2019. Gemiddeld stijgt het aantal diagnoses jaarlijks met 2000 gevallen, 
vanwege bevolkingstoename en het groeiend aandeel ouderen. In 2020 was het aantal 
kankerdiagnoses echter lager dan in 2019. Vanwege de coronacrisis stelden mensen 
bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts uit. Ook lagen de bevolkingsonderzoeken naar kanker 
in 2020 deels stil en werd er sowieso veel zorg uitgesteld vanwege de pandemie. Bron: Het 
Parool, 3 februari 2022. 

Uitgestelde zorg leidt in 2020 niet tot zwaardere kankerdiagnoses 

Het aantal kankerdiagnoses is in 2021 weer gestegen, tot op het te verwachten niveau. Dat 
meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in aanloop naar Wereldkankerdag 
komende vrijdag. Vanwege de pandemie nam het aantal diagnoses in 2020 af, maar volgens 
het centrum heeft dat in ieder geval in dat jaar niet geleid tot bijvoorbeeld meer uitzaaiingen 
bij nieuwe patiënten. 

In 2021 kregen 124.000 mensen te horen dat ze kanker hadden, 11.000 meer dan in 2020 en 
4000 meer dan in 2019. Gemiddeld stijgt het aantal diagnoses jaarlijks met 2000 gevallen, 
vanwege bevolkingstoename en het groeiend aandeel ouderen. In 2020 was het aantal 
kankerdiagnoses echter lager dan in 2019. Vanwege de coronacrisis stelden mensen 
bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts uit. Ook lagen de bevolkingsonderzoeken naar kanker 
in 2020 deels stil en werd er sowieso veel zorg uitgesteld vanwege de pandemie. 

Dat uitstellen van onderzoeken en dus diagnoses heeft er in het eerste coronajaar niet toe 
geleid dat mensen bij wie de kanker pas later werd ontdekt bijvoorbeeld uitzaaiingen hadden, 
aldus het IKNL. Er werd wel gevreesd dat mensen van wie het onderzoek bijvoorbeeld in de 
lente van 2020 werd uitgesteld, later dat jaar alsnog gediagnosticeerd zouden worden met een 
verder gevorderd stadium van de ziekte. 

‘Hoewel er op populatieniveau geen stijging te zien was in 2020, valt niet uit te sluiten dat een 
latere diagnose bij een relatief klein aantal patiënten wel ernstige gevolgen kan hebben gehad’, 
voegt het IKNL er wel aan toe. Ook is nog niet duidelijk wat het effect van het lage aantal 
diagnoses in 2020 is geweest in het jaar 2021 en later. 

Borstkanker werd in 2021 het vaakst vastgesteld. Vorig jaar kregen 15.7000 mensen deze 
diagnose. Ook relatief veel mensen kregen te horen dat ze plaveiselcelcarcinoom van de huid 
(een vorm van huidkanker) hebben (14.900 mensen). Longkanker werd bij 14.700 mensen 
vastgesteld, prostaatkanker bij 13.700 mensen en 12.900 mensen kregen de diagnose 
darmkanker. Een derde van de nieuwe patiënten in 2021 was 75 jaar of ouder. In zes procent 
van de gevallen was de patiënt jonger dan 45 jaar. 

KWF Kankerbestrijding benadrukt het belang van een tijdige diagnose. De organisatie ziet op 
basis van de cijfers van IKNL ‘dat corona gelukkig niet zoveel impact heeft gehad dan werd 
gedacht. Maar er zijn wel individuele gevallen, waarbij de diagnose wel te laat is gesteld en 
dat is heel heftig. Daarom blijft het belangrijk om mensen te stimuleren om bij klachten naar 
de huisarts te gaan en om in te gaan op de oproep van het bevolkingsonderzoek.’ Bron: De 
Telegraaf, 3 februari 2022. 

Parlement Oostenrijk definitief akkoord met vaccinatieplicht 

Het Oostenrijkse Hogerhuis heeft in navolging van het Lagerhuis ingestemd met de wet voor 
invoering van een algemene vaccinatieplicht. Oostenrijk is het eerste land in de Europese Unie 
dat volwassenen verplicht zich met een coronavaccin te laten inenten. 
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Bepaalde groepen zijn uitgezonderd van de vaccinatieplicht, bijvoorbeeld zwangere vrouwen 
en mensen die recent Covid-19 hebben gehad. De plicht gaat veel verder dan die in andere 
landen. In Griekenland en Italië moeten bijvoorbeeld de oudste inwoners zich vaccineren. 

De wet gaat in zodra die is ondertekend door de president en bondskanselier, maar er wordt 
pas vanaf 15 maart gehandhaafd. De politie zal om vaccinatiebewijzen vragen bij bijvoorbeeld 
verkeerscontroles. Ongevaccineerden riskeren een boete tot 600 euro. Deze boete kan bij de 
rechtbank worden aangevochten. Als de weigeraar verliest, kan het bedrag oplopen tot 3600 
euro. 

Bondskanselier Karl Nehammer wil met de strenge coronamaatregel de impact van 
toekomstige besmettingsgolven aanzienlijk verminderen en nieuwe lockdowns voorkomen. 
Met een vaccinatieplicht kan ‘de hele samenleving weer in vrijheid kan leven’, aldus 
Nehammer. 

De laatste goedkeuring van het parlement komt op een moment waarop de coronabeperkingen 
in het land juist worden versoepeld. Nu de druk op de ziekenhuizen is afgenomen, is deze 
week na ruim twee maanden een einde gekomen aan de lockdown voor ongevaccineerden. 
Daarnaast krijgt deze groep later deze maand weer toegang tot onder meer niet-essentiële 
winkels en horecazaken. 

Ruim 75 procent van het Oostenrijkse volk heeft minstens één coronaprik gehad. Een iets 
kleinere groep, bijna 69 procent, heeft een geldig coronacertificaat. Dat is iets minder dan 
vorige week, omdat de geldigheidsduur van vaccinatiebewijzen op 1 februari is ingekort. 
Volledig gevaccineerden verliezen nu niet na negen, maar na zes maanden hun certificaat als 
ze geen boostershot hebben gehad. Bron: De Telegraaf, 3 februari 2022. 

Stadsbestuur: coronaprotest in Rotterdam kan doorgaan 

De voor zondag in Rotterdam aangekondigde Mars voor de Verbinding, een protest tegen de 
coronamaatregelen van de overheid, kan volgens stadsbestuur doorgaan. Er is die dag 
voldoende politiecapaciteit aanwezig om de mars, waaraan mogelijk duizenden mensen 
deelnemen, in goede banen te leiden. 

De protestmanifestatie tegen het coronabeleid begint om 12.00 uur in het centrum van 
Rotterdam en duurt tot maximaal 17.00 uur. Voor tegenstanders zijn twee 
demonstratievakken opgesteld om een eventueel tegengeluid of ander geluid te kunnen 
faciliteren. De gemeente Rotterdam gaat uit van zo'n 15.000 deelnemers. 

Tegelijk met de mars is ook de Eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord en Sparta, die wordt 
bijgewoond door ongeveer 16.000 toeschouwers. Dit is minder dan gebruikelijk in de Kuip, 
omdat door de coronamaatregelen het stadion maar voor een derde van de capaciteit gevuld 
mag worden. 

Bewoners op de marsroute in het centrum van Rotterdam, het Noordereiland en Rotterdam-
Zuid moeten rekening houden met verkeershinder en uitval van openbaar vervoer. Bron: De 
Telegraaf, 3 februari 2022. 

Tot nu toe enkele tienduizenden toegangstesten gepland in weekend   

Enkele tienduizenden mensen hebben tot nu toe een afspraak gemaakt om rond het 
weekeinde een toegangstest te laten doen. Voor vrijdag staan tot nu toe 13.500 testafspraken 
ingepland, voor zaterdag 11.400 en voor zondag 3400. De aantallen zullen nog oplopen omdat 
de meeste mensen hun afspraak op de dag zelf boeken, zegt de Stichting Open Nederland, de 
organisatie achter de toegangstesten.  

Het is niet bekend hoeveel afspraken precies een week geleden gepland stonden voor het 
weekend erna. Over de hele vorige week hadden de commerciële testbedrijven zo'n 334.000 
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afspraken voor toegangstesten staan. De drukste dag van die week was afgelopen zaterdag 
met ongeveer 79.000 afspraken. 

De vaccinatiebewijzen van ongeveer een half miljoen mensen kunnen vrijdag verlopen. Als de 
QR-code in hun CoronaCheck-app dan wordt gescand, krijgen ze geen groen vinkje en zouden 
ze niet meer op die manier naar een bioscoop of voetbalstadion. Die toegang zouden ze wel 
kunnen krijgen met een testbewijs, waarmee ze aantonen dat ze negatief zijn getest op het 
coronavirus. Bron: De Telegraaf, 3 februari 2022. 

Portugal schrapt aanvullende testplicht voor luchtvaartpassagiers  

Portugal schrapt de aanvullende testplicht voor inkomende luchtvaartpassagiers die in het 
bezit zijn van een coronacertificaat. Dat betekent dat Nederlanders met een vaccinatie- of 
herstelbewijs zich voor vertrek niet meer hoeven te laten testen.  

Het is niet duidelijk wanneer de inreisbeperkingen precies worden versoepeld. De huidige 
regels zouden tot en met 9 februari gelden. Alle reizigers moeten nu bij aankomst in Portugal 
in het bezit zijn van een negatieve coronatest.  

In Portugal is bijna negentig procent van de bevolking volledig ingeënt. Het land heeft daarmee 
een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld. Ondanks de recordaantallen besmettingen 
blijft het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen onder de pieken van de vorige 
coronagolven. Bron: De Telegraaf, 3 februari 2022. 

Reisbranche roept VS op te stoppen met coronatest vóór vertrek 

Internationale luchtvaartmaatschappijen en belangenorganisaties willen af van een verplichte 
coronatest die de Amerikaanse regering vraagt van gevaccineerde reizigers. Voordat zij aan 
boord kunnen stappen van een vliegtuig richting de Verenigde Staten, moeten zij een negatieve 
coronatest kunnen overleggen. Deze maatregel zou niet voor gevaccineerde reizigers moeten 
gelden, stellen de organisaties woensdag in een brief aan het Witte Huis. 

De brancheorganisatie van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen Airlines for America, die 
de tien grote Amerikaanse luchtmaatschappijen vertegenwoordigt, is een van de partijen die 
de verplichte coronatest overbodig vindt voor gevaccineerde reizigers. Ook Europese 
luchtvaartmaatschappijen en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hebben zich achter het 
voorstel geschaard. 

‘Het is overduidelijk dat het coronavirus momenteel wijdverspreid is in de VS en pogingen om 
de invoer van het virus via vliegreizen te beheersen, zullen daar waarschijnlijk geen 
verandering in kunnen brengen’, aldus de organisaties in de brief. 

Uit onderzoek zou volgens de organisaties naar voren zijn gekomen dat ‘testen vóór vertrek 
een beslissende factor is voor reizigers om niet internationaal te reizen’, uit angst om in het 
buitenland vast te komen zitten. De organisaties verwijzen ook naar Europa, waar steeds meer 
landen de verplichte coronatest voor vertrek afschaffen. Bron: De Telegraaf, 3 februari 2022. 

Vijf terugkerende valse of misleidende uitspraken over het coronavirus 
en coronavaccinatie 

Sinds de start van de coronacrisis doen de wildste theorieën de ronde over het coronavirus en 
de vaccins. Ook nu we meer dan anderhalf jaar verder zijn en de vaccinaties hun werking voor 
een groot stuk bewezen hebben, blijven valse of misleidende uitspraken circuleren op sociale 
media. We lijsten 5 van de meest voorkomende op en nemen ze onder de loep.  

1. ‘Immuniteit na covidinfectie beschermt je beter tegen het virus dan het vaccin’  

2. ‘Het coronavaccin verzwakt je immuunsysteem’ 
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3. ‘Gevaccineerden en niet-gevaccineerden hebben evenveel kans om het virus door te geven’ 
 
4. ‘Je kan onvruchtbaar worden door het coronavaccin’ 

5. ‘De coronavaccins zijn schadelijk voor kinderen en jongeren’ 

Bron: VRT Nieuws, 10 november 2021. 

Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede schaft het geven van 
handen definitief af 

Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede schaft het geven van handen definitief af. Dat 
vindt het ziekenhuis veiliger, ook in de toekomst. Groeten mag je daar voortaan alleen met 
woorden. 

Het afschaffen van handen schudden 'was een maatregel waar we allemaal erg aan moesten 
wennen, omdat handen schudden onderdeel is van onze cultuur', erkent het hospitaal op de 
eigen site. Maar 'in het kader van veilige zorg aan patiënten hebben we besloten het handen 
schudden niet terug te laten komen.' Ook alternatieve manieren met fysiek contact zijn er van 
de baan. Bron: AD, 3 februari 2022. 

Ziekenhuis Enschede schaft handen schudden definitief af 

Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede schaft het geven van handen, in onbruik 
geraakt door corona, definitief af. Dat vindt het ziekenhuis veiliger, ook in de toekomst. 
Groeten mag je daar voortaan alleen met woorden. 

Het afschaffen van handen schudden ‘was een maatregel waar we allemaal erg aan moesten 
wennen, omdat handen schudden onderdeel is van onze cultuur’, erkent het hospitaal op de 
eigen site. Maar ‘in het kader van veilige zorg aan patiënten hebben we besloten het handen 
schudden niet terug te laten komen.’ 

Ook alternatieve manieren van fysiek contact zijn niet toegestaan. 

Een woordvoerder van de Patiëntenfederatie noemt het besluit van MST 'verstandig' als dat 
betekent dat het besmettingen van virussen tegengaat. ‘Er heeft zich nog nooit een patiënt 
gemeld die het de afgelopen twee jaar vervelend vond dat er geen hand werd geschud. Het 
belangrijkste is dat de patiënt het gevoel heeft dat hij of zij gezien wordt. Dat hoeft niet per se 
met het geven van een hand’, zegt de woordvoerder. 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laat desgevraagd weten geen zicht te 
hebben of andere ziekenhuizen ook van plan zijn het handen schudden volledig in de ban te 
doen. ‘Een ziekenhuis mag dit helemaal zelf bepalen’, laat een woordvoerder weten. Bron: RTL 
Nieuws, 3 februari 2022. 

Eerste groene vinkjes in corona-app vervallen niet morgen maar 8 
februari 

De eerste groene vinkjes in de corona-app vervallen niet morgen, maar vanaf 8 februari. Dat 
heeft het ministerie van Volksgezondheid vanavond bekendgemaakt. Daarmee wordt het 
ingaan van de beperkte geldigheid opnieuw uitgesteld.  

Het gaat om ruim een half miljoen mensen die wel twee vaccinaties hebben gehaald, maar 
geen booster. Zij raken hun coronatoegangsbewijs direct kwijt bij het ingaan van de nieuwe 
regels. In totaal zijn er in Nederland zo'n vijf miljoen volwassenen die wel volledig zijn 
gevaccineerd, maar geen boosterprik hebben gehaald. Dat betekent dat ze zich straks 
dus moeten laten testen als ze naar bijvoorbeeld de kroeg of de bios willen of een vliegreis 
willen maken. 
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De geldigheid van het Nederlandse coronatoegangsbewijs wordt gelijkgetrokken aan die van 
het Internationale coronabewijs (EU DCC). Het vaccinatiebewijs is straks tot 270 dagen (9 
maanden) na de laatste prik geldig. Herstelbewijzen zijn 180 dagen geldig. Voor de 
boostervaccinatie is nog geen geldigheidstermijn vastgesteld, aldus Minister Ernst Kuipers 
(Volksgezondheid).  

Het kabinet scherpt de regels voor het coronatoegangsbewijs aan omdat de immuniteit 
afneemt naarmate de besmetting of vaccinatie langer geleden is. De Europese Commissie heeft 
aangedrongen op één geldigheidsduur voor alle landen. Toenmalig minister van 
Volksgezondheid Hugo de Jonge kondigde de beperkte geldigheid in december al aan. 

De nieuwe regels zouden eigenlijk afgelopen dinsdag zijn ingegaan, maar dat werd uitgesteld 
tot vier februari omdat de Tweede Kamer extra vragen had gesteld. Volgens het ministerie 
wordt de start ‘om procedurele redenen’ opnieuw uitgesteld, dit keer tot volgende week 
dinsdag. 

Voor de acht miljoen volwassenen die wel al een boosterprik hebben laten zetten, verandert 
er op dit moment niets. Dat geldt ook voor jongeren tot 18 jaar, omdat zij niet per se een 
boosterprik hoeven te hebben gehad om ergens naar binnen te mogen.  

In de Tweede Kamer klonk eerder deze week veel kritiek op het verlopen van de 
geldigheidsduur van het vaccinatiebewijs, maar een motie om er een stokje voor te steken 
kreeg geen meerderheid. Bron: AD, 3 februari 2022. 

Martijn Fischer heeft corona, show Hij Gelooft in Mij vanavond afgelast 

De voorstelling van de Hazes-musical Hij Gelooft in Mij van vanavond in Theater Carré gaat 
niet door. De twee hoofdrolspelers, Martijn Fischer en Annick Boer, zijn allebei positief getest 
op corona. Dat heeft producent Stage Entertainment vandaag gemeld. 

Beide acteurs werden afgelopen week positief getest. Woensdag kon de voorstelling nog met 
alternatieve hoofdrolspelers worden gespeeld, maar dat lukt donderdag niet, meldt een 
woordvoerder. ‘Ze voelen zich allebei goed’, voegt deze eraan toe. Er is goede hoop dat beiden 
bij de première van zondag aanwezig zijn. De show gaat die dag sowieso door. ‘Martijn en 
Annick hadden hun eerste klachten vorige week. We hopen dat ze er zondag bij zijn.’ 

Hij Gelooft in Mij gaat over het leven van volkszanger André Hazes senior. De musical vertelt 
over de verhouding van Hazes met Rachel en de liefde voor zijn stad Amsterdam. Naast Martijn 
Fischer als Hazes en Roosmarijn Luyten als Rachel, zijn onder anderen ook Annick Boer, 
Rutger de Bekker en Dick Cohen te zien. 

Na de landelijke première zondag in Amsterdam reist het gezelschap langs verschillende 
theaters in het land, waaronder die in Leeuwarden, Den Haag, Maastricht en Rotterdam. 
Bron: AD, 3 februari 2022.  

Sinds het begin van de coronapandemie zijn meer dan 20 miljoen 
Fransen besmet geraakt 

Sinds het begin van de coronapandemie zijn meer dan 20 miljoen Fransen besmet geraakt. 
Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt. Vandaag kwamen er 
nog eens 274,352 nieuwe gevallen bij. Bron: AD, 3 februari 2022.  

Criminele organisatie rooft miljoenen uit coronazorg-pot 

Een groep van ruim dertig ondernemers heeft afgelopen jaar gezamenlijk mogelijk elf miljoen 
euro aan subsidiegeld achterover gedrukt, dat bedoeld was voor extra coronabanen in de 
overbelaste zorg. Het Nederlandse subsidiegeld is eerst weggesluisd naar een buitenlandse 
rekening, waarna de buit onderling verdeeld werd. Bron: De Telegraaf, 3 februari 2022.  
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Herstart na corona: ‘Het is alsof je een nieuw museum begint’ 

De tragiek van corona en musea in een notendop? Kijk naar streekhistorisch museum 
Tweestromenland in Beneden-Leeuwen: de nieuwe expositie over Ru Paré was maar twee 
dagen te zien. Toen ging de meest recente lockdown in.  

Tentoonstellingsmaker Jaap van der Veen lacht als een boer met kiespijn. ‘Ja, dat was kort.’ 
Maar hij kijkt graag vooruit. ‘Zaterdag gaan we weer open en dan zijn we de hele maand 
februari gratis toegankelijk. Alle tentoonstellingen.’  

Waarom gratis? Er was al zo weinig entree te innen? ‘Het is een kip-ei-verhaal. Je moet eerst 
een kip hebben om eieren te krijgen. We moeten eerst weer publiek zien binnen te halen. Als 
je voor onbepaalde tijd dicht gaat, en dan weer open, en dan weer dicht? Dan is je publiek 
weg. Dan is het net alsof je een nieuw museum begint.’ 

Of eigenlijk nog erger. Want een nieuw museum, daar wil iedereen wel heen.   

Op het nulpunt. Daar staat museum Tweestromenland nu. Maar volgens Van der Veen wel 
met een prachtaanbod. ‘De tentoonstelling met de schilderijen van Ru Paré is echt heel mooi 
geworden. Dat kan een trekker worden.’ De schilderes met Drutense roots werd vooral bekend 
doordat ze tientallen Joodse kinderen de oorlog door loodste. Maar haar schilderwerk is ook 
verdienstelijk.  

Met een grijns toont Van der Veen zijn laatste aanwinst. Het is een van de eerste 
schilderwerkjes van Ru. Een doorsnee landschapje. Dorpje aan een vaart. ‘Knutselwerk hè. 
Zoals iedere schilder begint. Dit soort vroeg werk zie je bijvoorbeeld ook bij Mondriaan.’ Meer 
dan de helft van Paré’s oeuvre hangt nu in Beneden-Leeuwen. Haar hele ontwikkeling als 
kunstenaar is er te volgen. 

De Paré-tentoonstelling is tot het eind van het jaar te zien. De eerste paar maanden nog 
vergezeld van de eerder geopende expositie over Joden in Maas en Waal. Mooi passend bij 
Paré’s oorlogsverhaal. Bron: DG, 3 februari 2022. 
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Corona wordt 50PLUS Roosendaal fataal: nummer 2, 3 en 4 in het 
ziekenhuis 

Hij was vastberaden om de Roosendaalse gemeenteraad te bestormen met 50PLUS, maar het 
avontuur van lijsttrekker Gerrit Vruwink draait uit op een sof. Doordat de geplande nummer 
2, 3 én 4 met corona in het ziekenhuis liggen, heeft hij niet voor de deadline de 
handtekeningen rond. ‘Zo zuur. Dit verzin je niet.’ 

Alles was al in kannen en kruiken, vertelt Vruwink. ‘De officiële papieren lagen klaar om 
ingediend te worden. Alleen de handtekeningen van de kandidaten misten nog.’ Juist dat 
dwarsboomt nu de politieke ambities van de 50PLUS-fractie, die voor het eerst mee zou doen 
aan de Roosendaalse verkiezingen. ‘Eerst hoorde ik dat de nummer 2 van de lijst op de ic is 
beland. Dat gaat niet goed. Heel triest, natuurlijk.’  

Maar daar bleef het niet bij. ‘Even later kwam het nieuws van de volgende twee kandidaten 
op de kieslijst. Die kennen elkaar goed en hebben elkaar waarschijnlijk besmet.’ En dat heeft 
dus nogal wat gevolgen. ‘Alleen familie mag op bezoek komen. Dus ik heb nog even geprobeerd 
via hen die formulieren alsnog getekend te krijgen. Maar uiteindelijk liep dat op niks uit.’ 

 

Vol goede moed startte Gerrit Vruwink de Roosendaalse afdeling van 50PLUS. 

De conclusie? ‘Ik heb afgelopen vrijdag de knoop doorgehakt. Vanuit het provinciebestuur 
hadden ze liever gezien dat ik de nummer 5, 6 en 7 naar boven had geschoven. Dat zijn 
hartstikke aardige mensen, maar om hiermee de verkiezingen in te gaan… Dan moet je gewoon 
vaststellen dat het ‘m niet gaat worden. Hoe boos het bestuur daar ook om wordt.’ 

De weg naar de verkiezingen verliep al niet soepel voor de kersverse fractie. Eerder was er al 
gedoe over de lijsttrekkersfunctie, waarna twee kandidaten zich alweer afsplitsen. ‘Al met al 
is het zeker niet waar ik op gehoopt had’, baalt Vruwink. ‘Vooropgesteld: die mensen liggen 
niet voor de lol in het ziekenhuis. Dat is al erg genoeg. Maar het is wel erg zuur.’ Bron: Omroep 
Brabant, 3 februari 2022.  
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Net hersteld, raak je weer besmet: met Omikron lijkt het te kunnen 

Besmet raken met corona is vervelend, maar als je er niet al te ziek van wordt, is er ook een 
voordeel: de periode daarna ben je veilig. Dat dachten we tenminste. Amerikaans onderzoek 
zegt nu iets heel anders. 

Het onderzoek is nog maar een zogeheten 'pre-print', dat wil zeggen dat het nog door andere 
onderzoekers gelezen en beoordeeld moet worden, maar de conclusies zijn duidelijk. Volgens 
het onderzoek kun je op dit moment – als je niet bent geboosterd – heel snel na je laatste 
infectie herbesmet raken met Omikron. 

En dat zou natuurlijk nogal wat betekenen voor isolaties en quarantaines, maar ook voor het 
aantal mensen dat besmettelijk is en anderen kan aansteken. Want meteen na een isolatie 
wéér een week op zolder? Niet echt een pretje. 

Op scholen zijn deze geluiden al merkbaar. Kinderen die positief testen, herstellen, en na 
meerdere negatieve testen tóch weer besmet raken. Zij zijn vaak niet gevaccineerd, laat staan 
geboosterd. Geregeld krijgen ze te horen: het zal oud virus zijn dat is opgepikt; quarantaine 
en isolatie zijn niet nodig. 

De regels van het RIVM zeggen dat het voor contacten die recent zelf een infectie met SARS-
CoV-2 hebben doorgemaakt, niet nodig is om zonder klachten te testen. ‘Voor hen geldt geen 
quarantaineadvies.’ Met Omikron lijken dus misschien toch andere regels te gelden. 

Debbie van Baarle is hoogleraar immunologie in Groningen en stelt dat als de infectie het 
afweersysteem als het ware niet 'aanzet', je ook niet veel afweerstoffen aanmaakt, en dus 
sneller weer bevattelijk bent voor een nieuwe besmetting. Met andere woorden: een milde 
besmetting met als gevolg een klein verkoudheidje dat twee dagen later weer weg is, zorgt niet 
voor heel veel bescherming in de toekomst. 

Dat op zich is niet nieuw, zegt Van Baarle. Bij andere varianten gold dat ook. Maar Omikron 
levert in veel gevallen mildere infecties op en is juist wél besmettelijker. ‘In die zin kan het nu 
wel vaker gebeuren’, zegt Van Baarle.  

Ook heeft Omikron verschillende tactieken om het afweersysteem te omzeilen en toch een 
besmetting te veroorzaken, zegt Van Baarle. ‘Maar tijdens de periode van de deltavariant zijn 
herbesmettingen ook voorgekomen, alleen niet zo kort na de eerste infectie.’ 

Immunoloog Huub Savelkoul van de Wageningen Universiteit ziet dat dit Amerikaanse 
onderzoek overeenkomt met studies die in Groot-Brittannië zijn gedaan. De uitkomsten 
komen overeen, zegt hij ‘Het lijkt erop dat mensen die geen booster hebben gehad en nu een 
milde infectie met Omikron krijgen, ongeveer twee tot drie weken beschermd zijn tegen een 
nieuwe infectie.’ 

Daarnaast is de kans op een herinfectie met Omikron ongeveer vijf keer groter dan bij delta 
en is de bescherming na een Omikron-besmetting slechts zo'n negentien procent, zegt 
Savelkoul. 

De gevolgen: ‘Op die manier kun je haast geen kudde-immuniteit krijgen. En quarantaines 
hebben dan heel weinig effect. Je kunt zo ongeveer meteen weer besmet raken als je weer 
buiten komt.’  
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Goed nieuws is het zeker niet, benadrukt Savelkoul. Want op deze manier blijft de Omikron-
variant rondgaan. ‘Als er dan weer een variant komt die wél ziekmakender is dan Omikron, 
hebben we een probleem, want we hebben niet veel bescherming opgebouwd.’ 

Een oplossing? Moeilijk, maar volgens Savelkoul zou het wel kunnen helpen om de 
basismaatregelen langer in stand te houden. Mondkapje op als het ergens druk is, goed 
denken aan persoonlijke hygiëne, dat soort zaken. ‘En de booster helpt dus wel.’ Bron: RTL 
Nieuws, 2 februari 2022. 

 

De Penitentiaire Inrichting (PI) in Ter Apel. @ ANP 

Test voor alle gevangenen in Ter Apel na corona-uitbraak 

De gevangenisdirecteur van de penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel laat alle gevangenen in 
Ter Apel testen op corona. Inmiddels is het virus bij 71 van de ruim 400 gevangenen 
vastgesteld. Het merendeel van de gedetineerden moet nog worden getest. 
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Voordat dat gebeurt, moeten de gevangenen eerst vijf dagen in quarantaine, meld RTV Noord. 
Dat houdt in dat ze geen dagprogramma mogen volgen en voor het grootste deel op cel blijven. 
Douchen is ook niet mogelijk. Wel wordt elke dag in kleine groepjes gelucht. 

Vandaag zitten vier van de zes afdelingen van de PI nog in quarantaine. De twee andere 
afdelingen zijn al in quarantaine geweest en alle gedetineerden zijn getest. Veroordeelden die 
geen corona hebben, mogen weer meedoen aan een aangepast dagprogramma. 

Gisteren kwam naar buiten dat gevangenen van drie afdelingen in de PI Ter Apel in 
quarantaine zitten. Er waren toen 37 coronabesmettingen geconstateerd. Twee van die 
afdelingen zijn alweer uit quarantaine. 

Ook gevangenisbewaarders en ander personeel van de PI zijn besmet of moeten gedwongen in 
thuisquarantaine omdat ze in nauw contact zijn geweest met besmette personen. De 
woordvoerder kan niet zeggen om hoeveel personeelsleden het gaat omdat medewerkers niet 
hoeven te vermelden waarom ze zich ziek melden. 

Medewerkers van de PI laten aan RTV Noord weten dat het om 'veel besmettingen onder het 
personeel' gaat. 

Het is overigens niet voor het eerst dat er in de gevangenis van Ter Apel veel 
coronabesmettingen zijn. Ongeveer een jaar geleden hadden gevangenen ook te maken met 
vergelijkbare maatregelen. Toen bleek een derde van alle gevangenen besmet met corona. 

De toenmalige minister van rechtsbescherming, Sander Dekker, concludeerde later dat het 
gevangenisbestuur zich niet aan interne corona-richtlijnen had gehouden. 'De directeur is op 
dit punt om meer scherpte gevraagd', schreef Dekker toen aan de Tweede Kamer. 

Naar aanleiding van de uitbraak van een jaar geleden heeft het gevangenisbestuur besloten 
om zogenaamd gecompartimenteerd te werken. Dat houdt in dat gevangenen alleen 
activiteiten doen met gedetineerden uit dezelfde groep. Ze komen dan in principe geen 
gedetineerden van andere afdelingen tegen. Bron: RTV Drenthe, 3 februari 2022. 

Met corona aan het werk: ook positief geteste zorgmedewerkers ingezet 
in ziekenhuizen 

Zorgmedewerkers die positief getest zijn en/of milde coronaklachten hebben, mogen in 
noodscenario’s worden ingezet in de ziekenhuizen. Dit heeft het Expertiseteam 
Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten besloten nu het aantal 
coronabesmettingen door Omikron leiden tot capaciteitsproblemen in ziekenhuizen. 

De nieuwe leidraad kent strenge voorwaarden bij het inzetten van besmet personeel, vertelt 
Andreas Voss, arts-microbioloog en voorzitter van de Expertisegroep Infectiepreventie. „Alleen 
als het echt niet anders kan, kunnen ziekenhuizen hiertoe besluiten. Als de schade van het 
niet inzetten van personeel hoger wordt dan het wel inzetten, zou je hieraan kunnen denken. 
Denk bijvoorbeeld aan de acute situatie waarbij iemand gedotterd moet worden. Dus als 
patiënten een groot risico lopen als er niet méér medewerkers aanwezig zijn.’ 

Voss stelt wel dat ziekenhuizen eerst alles moeten hebben geprobeerd alvorens over te gaan 
tot het inzetten van personeel met corona(klachten). ‘Kijk bijvoorbeeld of er echt wel al 
maximaal is afgeschaald; zijn er lokaal of regionaal geen oplossingen meer door patiënten 
elders onder te brengen; zijn alle niet-besmette medewerkers met verpleegkundige of medische 
achtergrond vanuit andere functies ingezet in de zorg.’ Ook legt de arts uit dat bij voorkeur 
besmet personeel wordt ingezet op de covid-afdelingen. ‘Daar is men toch al besmet. En zet 
geen positief geteste medewerkers in op afdelingen met patiënten met een hoog risico op een 
gecompliceerd verloop van een COVID-19 infectie, zoals bij hematologische/oncologische 
zorg.’ 
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Met de leidraad wil men de risico’s voor zowel zorgmedewerkers als patiënten zoveel mogelijk 
beperken. ‘Ziekenhuizen hebben de uitdaging om de roosters rond te krijgen om goede zorg te 
kunnen blijven verlenen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat hier spanning op staat; het 
is een lastige afweging. Er zijn al ziekenhuizen die besmette zorgmedewerkers inzetten omdat 
ze met de rug tegen de muur staan. Het was hoog tijd voor een aanpassing in de leidraad’, 
zegt Voss.  

Vanwege de afname in vaccineffectiviteit door de opkomst van nieuwe virusvarianten, wordt 
in de aanbevelingen nu geen onderscheid meer gemaakt tussen gevaccineerd en 
ongevaccineerd. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen medewerkers die enerzijds recent zijn 
geboosterd of hersteld zijn van een in 2022 opgelopen COVID-19 infectie, en anderzijds 
zorgmedewerkers die niet geboosterd zijn of waarvan de vaccinatie status onbekend is. Het 
Expertiseteam adviseert om bij capaciteitsproblemen zowel gevaccineerde (geboosterde) als 
niet-gevaccineerde medewerkers met milde klachten beschermd te laten werken, in 
afwachting van de testuitslag. 

Voss benadrukt dat besmet personeel goed beschermd zal werken als het wordt ingezet. 
‘Mensen moeten geen zorgen hebben dat ze het virus zullen oplopen in het ziekenhuis. Dus: 
mijd noodzakelijk zorgcontact hierom niet.’ Daarnaast mogen besmette 
ziekenhuismedewerkers te allen tijde beslissen om thuis te blijven. Bron: De Telegraaf, 3 
februari 2022. 

Forum maakt geheime opnames op Haagse prikplek: GGD woedend over 
beschuldiging van misstanden 

Forum voor Democratie heeft in het geheim opnames gemaakt bij vaccinatielocaties van GGD 
Haaglanden. Het filmpje, dat onder meer in het oude Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag is 
gemaakt, laat volgens de partij misstanden zien bij het vaccineren van tieners. De GGD is 
woedend. 

Op de beelden is te zien dat een jongere verschillende vaccinatielocaties binnengaat. Hij zegt 
daar tegen de GGD-medewerkers dat hij 15 jaar is en dat zijn ouders liever niet willen dat hij 
een vaccin neemt. Maar omdat hij zelf graag naar de McDonald’s wil en weer wil sporten, wil 
hij toch graag geprikt worden. Hij vraagt aan de medewerkers of hij toestemming nodig heeft 
van zijn ouders, die tegen vaccineren zijn. Een van de reacties op de vraag is: ‘Je bent oud 
genoeg om zelf te beslissen.’ Een ander: ‘Als je misselijk wordt van de prik, zeg je gewoon dat 
je iets verkeerds hebt gegeten.’ Bron: AD, 4 februari 2022. 

De koepelorganisatie van de GGD'en is niet te spreken over een video van 
Forum voor Democratie  

De koepelorganisatie van de GGD'en is niet te spreken over een video die Forum voor 
Democratie heeft gemaakt. Voor de video is een jongere met een verborgen 
camera naar vaccinatielocaties gestuurd waar hij onder meer zei zonder toestemming van zijn 
ouders een coronaprik te willen. 

Volgens FVD handelden GGD-medewerkers niet volgens de wet doordat de jongere onder 
meer niet goed zou zijn voorgelicht. Op de beelden is te zien hoe hij met een aantal mensen 
op vaccinatielocaties in gesprek gaat om zich te laten vaccineren. Daarbij zou hij volgens FVD 
worden 'voorgelogen' door onder meer GGD-artsen en komen tijdens die gesprekken de 
medische voor- en nadelen van het coronavaccin nooit aan bod. 

De koepelorganisatie van GGD'en zegt dat de gesprekken die de jongere met GGD-
medewerkers voerde 'met digitaal knip- en plakwerk' voor de video zijn bewerkt en 'uit hun 
originele context' gehaald. Volgens GGD GHOR Nederland worden GGD-medewerkers door de 
makers 'in een kwaad daglicht' gesteld en kunnen de beschuldigingen in de video invloed 
hebben 'op de veiligheid van medewerkers'. 
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‘De GGD'en zijn nooit om wederhoor gevraagd door de videomakers’, stelt GGD GHOR 
Nederland, die benadrukt dat de GGD'en ook bij het vaccineren van tieners en kinderen 
zorgvuldig te werk te gaan 'door hen goed te informeren over de voors en tegens'. 

Forum meldt in de video dat 'geen enkel kind in het kader van dit project' uiteindelijk is 
gevaccineerd. 

FVD blijft bij de aantijgingen en noemt de reactie van GGD GHOR 'beschamend'. Dat de 
koepelorganisatie van 'knip- en plakwerk' spreekt, vindt de partij 'teleurstellend', zegt een 
woordvoerder. ‘FVD is bereid om in overleg met de GGD alle ruwe beelden ter beschikking te 
stellen.’ Bron: AD, 3 februari 2022. 

De Nederlandse luchtvaart is de klap van de coronapandemie 
duidelijk nog niet te boven gekomen 

De Nederlandse luchtvaart is de klap van de coronapandemie vorig jaar duidelijk nog niet te 
boven gekomen. In totaal vlogen 29 miljoen passagiers via de vijf grootste luchthavens van 
Nederland. Dat is ruim twee derde minder dan in 2019, het laatste jaar voordat het 
coronavirus zich wereldwijd verspreidde. 

Ten opzichte van het eerste coronajaar werd het wel drukker op de luchthavens, meldt 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal luchtvaartpassagiers steeg met bijna 
een kwart vergeleken met 2020, toen internationale vluchten lange tijd vrijwel onmogelijk 
waren. Ook waren passagiersvliegtuigen beter gevuld dan een jaar eerder. 

Schiphol is nog altijd met afstand de belangrijkste luchthaven voor Nederland. Hier 
stapten 25,5 miljoen passagiers in of uit het vliegtuig, 22 procent meer dan in 2020. Maar 
andere luchthavens herstelden sterker dan die van Amsterdam. Zo zag Eindhoven Airport het 
aantal passagiers op jaarbasis met 28 procent toenemen tot 2,7 miljoen en groeide het 
passagiersvervoer op Groningen Eelde Airport met 55,5 procent tot 17.600 passagiers. 

Voor luchtvaartbedrijven als KLM was de grote vraag naar vrachtvluchten een lichtpunt. In 
totaal werd via Nederlandse luchthavens 1,8 miljoen ton vracht door de lucht vervoerd. Dat 
is bijna 14 procent meer dan een jaar eerder en bijna 7 procent meer dan in 2019. 

Andere sectoren, zoals de industrie, tonen wel sterk herstel van de eerste klap van de 
coronapandemie. Doordat er ineens veel meer door Europa en de Verenigde Staten werd 
geïmporteerd ontstonden tekorten aan zeecontainers, waardoor bedrijven vaker uitweken 
naar vliegtuigen voor het vervoeren van vracht. Bron: AD, 4 februari 2022. 

Advies Gezondheidsraad over boosteren van jongeren  

Meer dan de helft van de volwassenen heeft inmiddels een boosterprik gekregen, maar 
kunnen jongeren nu aan de beurt komen? Kunnen 12- tot en met 17-jarigen binnenkort ook 
een inenting krijgen om hun afweer tegen het coronavirus te versterken? Daarover brengt 
de Gezondheidsraad vrijdag een advies uit. 

De vorige minister van Volksgezondheid, Hugo De Jonge, had eind december om het advies 
gevraagd. In de huidige golf zijn veel jongeren positief getest. 

De vaccins die tot nu toe zijn goedgekeurd voor boosterprikken, hebben die erkenning alleen 
voor volwassenen. Er zijn nog geen boostervaccins voor minderjarigen goedgekeurd. De Jonge 
had daarom ook aan de Gezondheidsraad gevraagd of er eventueel al begonnen kan en moet 
worden met het boosteren van de jongeren zonder zo'n goedkeuring, of dat het beter is om te 
wachten tot er een vaccin is dat is goedgekeurd voor jongeren. Bron: AD, 4 februari 2022. 
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Zes Duitse atleten zijn bij aankomst in Beijing positief getest op het 
coronavirus 

Zes Duitse atleten die donderdag arriveerden in Beijing zijn bij aankomst positief getest op 
het coronavirus. Daarmee zijn er in totaal nu zeven besmettingen in de Duitse olympische 
ploeg. 

‘Drie teams van Team D (Duitsland) zijn hierbij betrokken’, liet de Duitse ploeg vrijdag weten. 
De namen van de atleten en hun desbetreffende sporten zijn niet bekendgemaakt. ‘De atleten 
hebben geen symptomen en zijn afgescheiden van de rest van de ploeg.’ De Duitse kunstrijder 
Nolan Seegert had eerder positief getest op Covid-19 en zit in isolatie in een hotel. 

De organisatie meldde tot dusverre 287 positieve gevallen bij atleten, begeleiders, officials en 
de media in Beijing. In totaal zijn er tot donderdag 610.000 testen uitgevoerd. Bron: AD, 4 
februari 2022. 

Wat te doen als jongeren hun coronabewijs verliezen 

De organisatie voor ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd Ouders & Onderwijs vindt 
dat er een oplossing moet komen voor jongeren die straks mogelijk hun coronabewijs 
verliezen omdat ze geen boosterprik hebben. De club reageert daarmee op het advies van de 
Gezondheidsraad om niet alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar een boostervaccinatie aan 
te bieden. 

Volgens de raad voegt een boostervaccin voor jongeren namelijk niets toe aan de bescherming 
tegen het coronavirus. Zorgminister Ernst Kuipers moet nog beslissen of het advies van de 
raad wordt overgenomen. 

Maar als hij inderdaad besluit dat een boosterprik voor jongeren niet nodig is, dan moeten 
de voorwaarden voor het coronatoegangsbewijs worden aangepast, stelt Ouders & Onderwijs. 
Vanaf volgende week dinsdag vervalt de geldigheid van het bewijs voor mensen die langer dan 
negen maanden geleden hun laatste vaccinatie kregen. Jongeren kregen hun coronavaccinatie 
vanaf de zomer, dus over enkele maanden zullen volgens de huidige regels de eersten van 
hen een boosterprik nodig hebben voor een groen vinkje in de CoronaCheck-app. 

‘Dat klopt natuurlijk niet’, aldus een woordvoerster van Ouders & Onderwijs. ‘Het 
coronabewijs vervalt na negen maanden om een medische reden. Je moet dan drie prikken 
hebben, anders is het niet meer veilig. Terwijl de Gezondheidsraad zegt dat een boosterprik 
voor jongeren niet nodig is vanuit een medisch perspectief. Dus dan kun je die prik ook niet 
als voorwaarde stellen om de kroeg in te mogen.’ 

Wie niet op basis van haar of zijn vaccinatie een groen vinkje kan krijgen, kan wel een test 
laten afnemen om naar binnen te kunnen bij plekken waar een coronatoegangsbewijs vereist 
is. Ook kan diegene een geldig coronabewijs krijgen net na een doorlopen besmetting. 

Daarnaast wordt ook het reizen moeilijker zonder boosterprik. In de EU is een extra vaccinatie 
nu al nodig voor een geldige coronareispas. Ook daarover moet volgens Ouders & Onderwijs 
worden nagedacht. ‘Maar dat zal hoe dan ook een probleem blijven.’ Bron: AD, 4 februari 
2022. 

Burgemeester bespreken actualiteiten digitaal 

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen maandag digitaal 
bijeen om 'de actualiteiten' te bespreken, zegt een woordvoerder. Het ligt in de verwachting 
dat de burgemeesters onder andere bespreken hoe ze zullen omgaan met de aangekondigde, 
maar illegale heropening van de nachthoreca op 12 februari. Minister Micky Adriaansens van 
Economische Zaken praat maandag met ondernemers uit die sector. 
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Het kabinet kijkt op 15 februari opnieuw naar de coronaregels en wil voor die tijd nog niks 
aanpassen of veranderen. Dat betekent dat de nachthoreca volgende week zaterdag de deuren 
nog niet mag openen. Eerder sprak het Veiligheidsberaad af om de geldende coronaregels 
collectief te handhaven. Toen theaters vorige maand demonstratief openden, werd dat niet 
toegestaan. 

Op maandag 14 februari moet er een besluit vallen over coronamaatregelen die gaan gelden 
met carnaval. Justitieminister Dilan Yesilgöz zei eerder dat carnaval anders zal zijn dan de 
mensen gewend zijn. Met name het 1,5 meter afstand houden is een lastige kwestie volgens 
Yesilgöz en de burgemeesters. 

De burgemeesters van carnavalsgebieden overleggen deze weken 
met ondernemers en carnavalsverenigingen over het feest. Ze willen in elk geval voorkomen 
dat alle carnavalvierders naar de stad gaan waar het meeste is toegestaan. Het kabinet moet 
daarom een landelijk besluit over carnaval nemen, vindt het Veiligheidsberaad. Bron: AD, 4 
februari 2022. 

 

Drie maanden na de Coolsingelrellen is er zondag een 
grote protestmars door de Rotterdamse binnenstad 

Rotterdam maakt zich op voor grote coronademonstratie, uitgebreide politiemacht op de been. 

Drie maanden na de Coolsingelrellen is er zondag een grote protestmars door de Rotterdamse 
binnenstad. Ondernemers en bewoners zitten niet te wachten op ongeregeldheden en dus 
heeft de organisatie van ‘Samen voor Nederland’ een ordedienst opgetrommeld. ’99 procent 
zijn vredelievende mensen.’ 

Op 19 november vorig jaar ontaardde een protest tegen de coronamaatregelen in grote rellen. 
Vrezen winkeliers een nieuwe 'orgie van geweld', zoals burgemeester Aboutaleb het noemde?  
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Archieffoto van de eerdere grote demonstratie in Amsterdam, tegen de coronamaatregelen. 
Duizenden mensen liepen mee. © Joris Van Gennip 

Drie maanden na de Coolsingelrellen loopt zondag een grote protestmars door Rotterdamse 
binnenstad. Ondernemers en bewoners zitten niet te wachten op ongeregeldheden en dus 
heeft de organisatie van ‘Samen voor Nederland’ een ordedienst opgetrommeld.  

De herinnering aan de Coolsingelrellen op 19 november in de Rotterdamse binnenstad is bij 
lampenwinkel Calex nog altijd zichtbaar. De winkelruit die een stenenregen van relschoppers 
niet overleefde, is nog niet vervangen. In plaats van glas hangt er tijdelijk een multiplex plaat, 
volgespoten met graffiti, in het raamkozijn. Bron: AD, 4 februari 2022.   

Politie staakt zondag rond coronamars, gemeente staat beide protesten 
toe 

De politie staakt zondag rond de grote coronamars in het Rotterdamse centrum. ‘Vier uur lang 
is er rondom deze mars geen politie’, aldus de politiebonden. De gemeente heeft er desondanks 
‘vertrouwen in dat de bonden en hun leden voldoende oog houden voor de orde en de veiligheid 
van de deelnemers aan de coronamars’. Geen van de protesten wordt verboden. 

‘Het kabinet komt niet tegemoet aan de cao-eisen van de politievakbonden. De bonden zien 
zich daardoor gedwongen over te gaan tot hardere acties’, is de uitleg van de politiebonden 
over de staking.  

Rotterdam is de eerste gemeente waar een harde actie wordt gehouden en wel tijdens de 
coronamars, die zondag door het centrum en over de Willemsbrug en Erasmusbrug loopt. Uit 
het hele land zijn politiemensen opgeroepen om te werken tijdens dit protest, van Amsterdam 
tot Limburg. De vorige coronademonstratie in Rotterdam liep uit op grootschalige rellen op de 
Coolsingel, waarbij halsoverkop veel agenten werden opgeroepen omdat de opkomst veel 
groter was dan verwacht. 

De actievoerders worden zondag bijeengeroepen voor een werkonderbreking 
en vakbondsbijeenkomst tijdens de coronamars. Ze krijgen dan informatie over de werkdruk 
bij de politie, de bescherming van de Arbeidstijdenwet tegen overbelasting en uitputting en de 
gevolgen van extreem geweld tegen politiemensen, met name tijdens demonstraties. De 
Coolsingelrellen zijn daar natuurlijk een voorbeeld van. Toen schoten meerdere agenten op de 
relschoppers, ook gericht. 
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Vervolgens zullen de vakbondsvoorzitters, gevolgd door 4 ME-bussen en een aantal leden van 
de Mobiele Eenheid, een eigen mars lopen. Zij wandelen vanaf de noordkant van de 
Willemsbrug over het Noordereiland, de Kop van Zuid en dan via de Erasmusbrug terug naar 
de noordkant. Dit is dezelfde route als die van de mars tegen de coronamaatregelen, ‘maar we 
lopen zeker niet gelijk op’. 

Burgemeester Aboutaleb zou een grote fout maken als hij de demonstratie nu nog verbiedt. 
Mensen komen toch. Dan gaan we koffiedrinken in Rotterdam, aldus Samen voor NL. 

Volgens de gemeente heeft de politieactie geen gevolgen voor de coronademonstratie, die 
officieel is aangemeld. ‘De driehoek (loco-burgemeester, korpschef en hoofdofficier, red.) 
hebben overleg gehad met de politiebonden. Er is vertrouwen dat de bonden en hun leden oog 
houden voor de openbare orde en veiligheid van de deelnemers aan de mars.’ De inzet rond 
de stadsderby Feyenoord-Sparta - óók op zondagmiddag - komt overigens sowieso niet in 
gevaar.  

Verleden jaar mei spande de gemeente een kort geding aan tegen de politiebonden, om te 
voorkomen dat agenten het werk neerlegden rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax. Tijdens 
de zitting deed het kabinet de belofte om de cao-onderhandelingen voort te zetten, waardoor 
de actie niet doorging. Deze cao liep tot en met 31 december. 

Vandaag hadden de voorzitters van de vier politiebonden, een delegatie namens het kabinet 
en de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz een eerste formele gesprek 
over een nieuwe cao. ‘Onze eisen over inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen waren 
niet bespreekbaar. Het overleg is stukgelopen’, aldus Maarten Brink namens de bonden. Een 
woordvoerder van het ministerie stelt dat ‘wij graag verder in gesprek gaan’. ‘Wij zien ook dat 
de werkdruk hoog is en hebben grote waardering voor de inzet van alle agenten, zeker in de 
frontlinie.’ 

‘Burgemeester Aboutaleb zou een heel grote fout maken als hij de demonstratie nu nog 
verbiedt. Mensen komen toch. Dan gaan we wel koffiedrinken in Rotterdam’, stelt Mordechai 
Krispijn, woordvoerder namens Samen voor NL de organisator van de coronamars na het 
nieuws over de politiestaking. Aboutaleb is overigens op werkbezoek in Colombia, dus de 
locoburgemeester neemt zijn werk over. 

 
De route van de coronamars van Samen voor NL. © Rotterdam Onderweg 
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De organisatie verwacht 15.000 mensen op de route, die vanaf de Binnenrotte via de bruggen 
en de Coolsingel weer naar het startpunt loopt. Een deel komt met bussen uit België en er is 
een oproep om met vrachtwagens te komen.  

Eerder vielen de demonstratie van Samen voor NL en van de politie ook samen begin dit jaar 
in Amsterdam. Het coronaprotest werd toen verboden, maar er kwamen alsnog mensen en er 
was ook inzet van de ME. ‘Nu is het echt anders. Dit is een harde actie’, zei Brink van de 
politiebonden vrijdagmiddag. ‘Al blijft de politie natuurlijk de politie.’ Bij nood staan agenten 
altijd paraat. 

Vanuit de korpsleiding is er begrip voor het protest van de agenten. ‘De druk op de politie is 
onverminderd hoog. Er wordt veel gevraagd van onze collega’s. De eenheidsleiding begrijpt dat 
de vakbonden daar aandacht voor vragen. Ook wij vinden goede arbeidsvoorwaarden en een 
goede balans tussen werk en privé belangrijk.’ 

Volgens Krispijn is er ook geen politie nodig ‘als er geen tegendemonstratie is van Antifa’. Deze 
antifascistische beweging zou wel een actie hebben aangekondigd. ‘Onze deelnemers zijn heel 
liefdevol.’ De gemeente heeft twee plekken langs de route aangewezen waar 
tegendemonstranten mogen staan: Het Stieltjesplein aan de voet van de Willemsbrug en het 
Glitterplein aan de voet van de Erasmusbrug. Tegendemonstraties zijn niet aangekondigd, 
maar de gemeente en politie houden er wel rekening mee.  

Agenten gaan tot het uiterste voor hun politiewerk, al kost ze dat steeds meer moeite en gaat 
dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven, aldus de 
politiebonden. 

Coronademonstrant Krispijn heeft begrip voor de actie van de politie. ‘Over hun ruggen is het 
coronabeleid uitgevoerd. Het is niet meer te doen om de coronamaatregelen te handhaven, nu 
er steeds minder grondslag voor is.’ 

De politiebonden spreken echter ook over extreem geweld tegen politiemensen, met name 
tijdens demonstraties. ’De bonden zijn getergd door het gebrek aan oprechte belangstelling 
van de politiek voor de menselijke gevolgen van de chronische onderbezetting binnen het 
korps’, aldus de verklaring. ‘Nog altijd rekent ‘Den Haag’ erop dat agenten uit loyaliteit en 
plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in 
stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds 
meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.’ Bron: AD, 4 februari 2022. 

Luchtverkeersleiding onderbreekt dienstverlening vanwege 
personeelsuitval 

De luchtverkeersleiding moet de dienstverlening op Maastricht Aachen Airport komend 
weekend enkele uren onderbreken vanwege personeelsuitval door corona. 
De vliegschema's dit weekend zijn als gevolg hiervan aangepast naar momenten waarop wel 
nog dienstverlening mogelijk is, meldt een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland 
(LVNL) vrijdag. 

Door besmettingen met corona is er krapte ontstaan bij het inroosteren van 
luchtverkeersleiders op het Limburgse vliegveld. LVNL ziet naar eigen zeggen een toenemend 
aantal ziekmeldingen onder luchtverkeersleiders en collega's van hen die 
in quarantaine zitten. ‘Daarnaast hebben minder luchtverkeersleiders de opleiding kunnen 
afronden door de impact van COVID’, aldus LVNL. 

Als gevolg daarvan onderbreekt LVNL de dienstverlening op de luchthaven op zaterdag en 
zondag van 06.00 tot 07.00 uur, 10.00 tot 11.00 uur en 13.30 tot 15.30 uur. Dat zijn 
momenten met de minste impact. 

‘We hebben enorm gepuzzeld met het rooster, maar dit was de enige oplossing voor dit 
weekend’, zegt Maikel van Leeuwen, luchtverkeersleider en stationsmanager MAA bij LVNL. 
‘We verwachten een tijdelijke maatregel als deze de komende tijd vaker te moeten nemen, als 
gevolg van Covid.’ Bron: AD, 4 februari 2022. 
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Het is in Spanje niet langer verplicht buiten een mondkapje te dragen 

Het is in Spanje vanaf komende dinsdag niet langer verplicht buiten een mondkapje te 
dragen. De maatregel werd eind december ingevoerd om de opmars van de Omikron-variant 
af te remmen. 

De regering van Pedro Sánchez zal dinsdag tijdens de ministerraad instemmen met 
de afschaffing van de mondkapjesplicht, zei minister van Volksgezondheid Carolina Darias op 
de radio. Eerder in de coronacrisis moesten mond en neus ook al buiten bedekt worden. Dat 
werd in de zomer beperkt tot drukke plekken. Bron: AD, 4 februari 2022. 

Tussen gisteren- en hedenochtend zijn er 72.162 positieve 
coronatests geregistreerd 

Tussen gisteren- en hedenochtend zijn er 72.162 positieve coronatests geregistreerd. Maar 
het werkelijke aantal nieuwe gevallen ligt hoger, want de achterstand bij het RIVM is de 
afgelopen dag opnieuw opgelopen. De systemen kunnen niet alle positieve testuitslagen 
doorgeven, omdat het er te veel zijn. 

De achterstand bij het RIVM is voor de derde dag op rij toegenomen. Het instituut loopt 
nu 124.000 vastgestelde gevallen achter. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. In de 
afgelopen week lukte het om 553.509 positieve tests te registreren bij het RIVM. Dat komt 
neer op 79.073 nieuwe gevallen per dag. 

Afgelopen zondag bedroeg de achterstand 131.000 positieve tests. Begin deze week lukte het 
om in twee dagen tijd netto zo'n 50.000 achterstallige positieve tests alsnog te registreren. Op 
dinsdag was de achterstand teruggebracht tot 81.000 bevestigde besmettingen, maar in 
de drie dagen erna steeg het verschil met 43.000 gevallen. Bron: AD, 4 februari 2022. 

 

© Hollandse Hoogte — De grot in het Franse Lourdes waar in 1858 de Heilige Maagd Maria 
enkele keren zou zijn verschenen aan het toen 14 jarige meisje Bernadette Soubirous. 

De bedevaarten naar Lourdes in Zuid-Frankrijk starten in april weer 
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De bedevaarten naar Lourdes in Zuid-Frankrijk gaan in april weer van start. De reizen lagen 
twee jaar stil door de coronapandemie. Ook bedevaarten naar andere plaatsen 
zoals Assisi en Rome in Italië en Santiago de Compostela in Spanje zijn weer mogelijk, aldus 
het Huis voor de Pelgrim in Maastricht, een samenwerkingsverband van niet-commerciële 
bedevaartorganisaties. 

Lourdes wordt jaarlijks door miljoenen bedevaartreizigers bezocht. Ook in Nederland is 
Lourdes nog altijd een geliefd bedevaartoord. In de Franse plaats zou Maria in 1858 
verschenen zijn aan het dorpsmeisje Bernadette Soubirous. De verschijningen zijn door 
de kerk officieel erkend. Vanuit Nederland worden al honderd jaar reizen naar Lourdes 
georganiseerd, altijd onder begeleiding van een van de Nederlandse bisschoppen. 

In Lourdes zouden zich wonderbaarlijke genezingen hebben voorgedaan. Daarom zijn onder 
de reizigers altijd mindervalide of zieke mensen. Tientallen vrijwilligers verzorgen hen 
onderweg. Het Huis voor de Pelgrim organiseert in 2022 zeven Lourdes-reizen, als 
de versoepeling van de coronamaatregelen blijft zoals nu. Onderweg worden de per land 
geldende coronamaatregelen in acht genomen. Bron: AD, 4 februari 2022. 

 

Zuid-Afrikaans bedrijf vindt sneller dan verwacht formule voor patentloos 
vaccin 

Sneller dan verwacht is het Zuid-Afrikaanse biotechnologiebedrijf Afrigen erin geslaagd om 
een formule voor een nieuw en patentloos covidvaccin te vinden. Dat schrijft De Morgen 
woensdag. Afrigen wil niet-westerse landen zo meer kansen te geven om hun bevolking te 
beschermen, al kan het nog jaren duren voor de eerste prikken gezet worden. 

Sinds de zomer richt Afrigen zich op vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie op de 
ontwikkeling van een eigen mRNA-vaccin. Het team van Afrigen Biologics and Vaccines heeft 
nu een werkende formule gevonden, zodat de wetenschappers nu de volgende 
onderzoeksstappen kunnen zetten, bevestigt topvrouw Petro Terblanche. De WHO investeerde 
bijna 90 miljoen euro in een soort van kenniscentrum, waarin Afrigen samenwerkt met het 



92 
 

onderzoeksinstituut SAMRC en vaccinbecdrijf Biovac. Vanuit dat kenniscentrum moet de 
mRNA-technologie verder verspreid worden naar ontwikkelingslanden. 

Zoals bekend is er vandaag een grote vaccinkloof. Pfizer, BioNTech en Moderna hebben een 
monopolie op de productie van mRNA-vaccins tegen het coronavirus. Dat zorgt ervoor dat de 
bedrijven vanuit een luxepositie over contracten kunnen onderhandelen, maar mensen uit 
arme gebieden lijden onder die situatie. In Afrika bijvoorbeeld is amper tien procent van de 
bevolking volledig gevaccineerd. Afrigen koos ervoor om een vaccin te ontwikkelen dat zo goed 
mogelijk op het product lijkt dat Moderna vorig jaar al op de markt bracht. 

De Amerikaanse speler liet namelijk weten dat hij tijdens de pandemie geen gebruik zou 
maken van zijn intellectuele eigendomsrecht. Volgens Terblanche betekent dat echter niet dat 
haar onderzoekers het 'recept' van Moderna zomaar konden overnemen. Het product moet de 
komende maanden nog verschilende testfases doorlopen. De fase 1-studie, waarbij het vaccin 
aan gezonde proefpersonen toegediend wordt, zou eind dit jaar moeten kunnen starten. 'In 
het slechtste geval zouden we over 36 maanden dan een goedkeuringsverzoek kunnen 
indienen bij de autoriteiten', aldus Terblanche. Bron: Knack, 2 februari 2022. 

In Zuid-Afrika is een eigen versie van het Moderna-vaccin ontwikkeld 

In Zuid-Afrika is een eigen versie van het Moderna-vaccin ontwikkeld. Het Zuid-Afrikaanse 
Afrigen Biologics & Vaccines Ltd. zegt dat het dit kon doen dankzij medewerking van de 
Amerikaanse Stanford University en openbare data over Moderna. 

Het vaccin bevindt zich nog wel in een experimentele fase. Er moeten nog allerlei proeven 
worden gedaan en het kan nog wel twee jaar duren tot een vergunning kan worden 
aangevraagd en mensen kunnen worden geprikt. 

Afrigen maakt deel uit van een speciale 'technologieoverdrachtshub' van 
de Wereldgezondheidsorganisatie in Kaapstad. Die is opgezet omdat arme en 
middeninkomenslanden vrezen dat ze onvoldoende coronavaccins kunnen verwerven. 

Een eerder idee om een partnerschap aan te gaan met een (van de) grote 
vaccinproducenten liep op niets uit.  Afrigen zal de nu ontwikkelde technologie later 
overdragen aan grotere bedrijven in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Bron: AD, 4 februari 2022. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen 
etmaal iets afgenomen 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets 
afgenomen. Momenteel liggen er 1366 mensen met corona in een ziekenhuisbed, 20 minder 
dan donderdag. 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal opgenomen patiënten met corona af met 16, zo valt 
op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). Medewerkers in de klinieken verzorgen momenteel nog 1152 mensen met 
corona. 

Ook op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten. Er liggen daar nog 214 mensen 
met corona, een daling van 4 patiënten ten opzichte van donderdag. Bron: AD, 4 februari 
2022. 

Wie gevaccineerd naar Griekenland reist hoeft vanaf maandag geen 
negatieve coronatest meer te laten zien 

Wie gevaccineerd naar Griekenland reist hoeft vanaf maandag geen negatieve coronatest 
meer te tonen. De Griekse minister van Volksgezondheid Thanos Plevris liet op televisie weten 
dat het EU-vaccinatiecertificaat dan weer volstaat. 
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Ongevaccineerde mensen hebben nog wel een negatieve test nodig om binnen te komen. Dat 
kan een PCR-rest zijn die niet ouder mag zijn dan 72 uur, of een negatieve antigeentest die 
minder dan 24 uur eerder is afgenomen. 

Griekenland kwam in december met de eis dat ook gevaccineerde reizigers negatief moeten 
zijn getest, in een poging de verspreiding van coronabesmettingen af te remmen. Dat kwam 
het land op kritiek van andere EU-lidstaten te staan. 

Ondertussen treft Griekenland voorbereidingen voor het toeristische seizoen, dat op 1 maart 
voor geopend wordt verklaard. Doel is dit jaar de recordomzet van 2019 te evenaren. Toen 
brachten toeristen meer dan 18 miljard euro in het laatje. Bron: AD, 4 februari 2022. 

 

Zorgminister Ernst Kuipers komt volgende week met een plan voor 
de corona-aanpak voor winter en lente 

Zorgminister Ernst Kuipers komt volgende week met een plan voor de corona-aanpak zoals 
hij die deze winter en lente voor ogen heeft. Dat is iets later dan eerder was gepland maar dat 
komt volgens hem omdat hij pas vier weken in functie is en de stappen voor de korte termijn 
goed wil uitzoeken, zei hij na afloop van de ministerraad. 

Later komt hij met een strategie voor de coronabestrijding op de lange termijn, als de 
pandemie voorbij is. Het is de bedoeling dat de samenleving zich voorbereidt op een situatie 
waarbij opnieuw een virus opduikt en moet worden bestreden, zei Kuipers. Daarvoor is 
volgens hem 'een bredere weging' nodig en moet niet alleen naar de toegankelijkheid van de 
zorg worden gekeken. 

Uitgangspunt in de strategie is dat de zorg zoveel mogelijk open wordt gehouden voor alle 
vormen van zorg en 'we wegblijven van draconische maatregelen zoals sluitingen en 
lockdowns'. Alleen een uitbreiding van de zorgcapaciteit is volgens de minister niet voldoende 
om een toekomstige besmettingsgolf op te vangen. Daarom worden volgens Kuipers met alle 
sectoren, zoals onderwijs, sport en cultuur, gesprekken gevoerd over wat zij zelf in die gevallen 
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kunnen doen om mee te helpen met het tegengaan van besmettingen. Bron: AD, 4 februari 
2022. 

Gezondheidsraad vindt booster jongeren onnodig: wintersport op de 
helling? 

De Gezondheidsraad ziet geen medisch-wetenschappelijke redenen om ook jongeren tussen 
12 en 17 jaar een boostervaccinatie aan te bieden. Wel adviseert de raad maatwerk voor 
jongeren met een ernstige afweerstoornis of voor tieners die een booster willen om 
kwetsbare familieleden te beschermen.  

Dat schrijft de raad in een vanochtend gepubliceerd advies aan minister Kuipers van 
Volksgezondheid. De Gezondheidsraad laat één vraag open: wat doet Nederland met jongeren 
die een boosterprik nodig hebben om met hun familie op vakantie te kunnen naar bijvoorbeeld 
Oostenrijk of Italië? Dat valt ‘buiten het mandaat', schrijft de raad. Daar moet het kabinet dus 
zelf een keuze in maken. Sowieso moet het kabinet nog bekendmaken of het advies van de 
Gezondheidsraad wordt overgenomen. 

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) wil niet vooruitlopen op het 
kabinetsbesluit over het Gezondheidsraadadvies. Mogelijk komt de booster in Nederland wel 
beschikbaar voor de jeugd die een groen vinkje nodig heeft om uit te gaan in het buitenland. 
Maar dat wordt pas duidelijk als het kabinet besloten heeft over het advies. Op vragen of de 
jeugd nu bijvoorbeeld wintersport misloopt, ging Kuipers niet in: ‘Eerst wil ik het advies echt 
bestuderen.’ 

Niet de aanstaande wintersportvakanties, maar de gezondheid van jongeren is de 
belangrijkste weegfactor voor het al dan niet boosteren van jongeren, zei Kuipers ook. 

Op dit moment kunnen jongeren nog niet geboosterd worden. Naar het advies van de 
Gezondheidsraad werd door sommigen dan ook reikhalzend uitgekeken. Op 19 februari begint 
in het noorden van het land de voorjaarsvakantie. Tieners die naar Oostenrijk gaan om te 
skiën, mogen hun laatste vaccinatie bijvoorbeeld maximaal zeven maanden geleden hebben 
gehad. Jongeren in Nederland konden zich vanaf juli laten prikken, de tweede prik volgde 
minimaal drie weken later. Dat is nu dus zo’n half jaar geleden.  

 
Skiën in Oostenrijk is in sommige gevallen niet mogelijk zonder booster. © Getty Images 
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‘We vinden het natuurlijk vervelend als tieners niet met ouders op vakantie kunnen’, zegt 
Marianne Geleijnse, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. ‘Ook voor restaurants in 
Duitsland kan een booster nodig zijn. Maar een vaccinatie is een medische interventie, daarom 
baseren we ons advies op medische gronden. En de gezondheidswinst van boosters bij 
jongeren is te gering, vinden wij.’ 

Geleijnse oppert dat de Europese landen kunnen werken aan eenduidige regels, zodat dit 
soort situaties voortaan voorkomen worden. 

De Gezondheidsraad schrijft dat een infectie met de Omikron-variant van het coronavirus, die 
nu dominant is, bij tieners die al volledig gevaccineerd zijn over het algemeen mild verloopt. 
De kans op ziekenhuisopname is ‘minimaal’. ‘Boostervaccinatie bij 12- tot en met 17-jarigen 
levert slechts zeer beperkte gezondheidswinst op, ook voor adolescenten die onder een 
hoogrisicogroep vallen.’ 

De Gezondheidsraad wijst er ook op dat het Europees medicijnagentschap EMA voor een 
boosterprik bij jongeren de voordelen nog niet afgewogen heeft tegen de risico’s. Daardoor zou 
een extra prik bij deze groep nu ‘off-label’ zijn. Dat betekent dat het vaccin niet officieel 
geregistreerd is voor deze groep. Geleijnse benadrukt overigens dat boosteren voor 
volwassenen nog steeds wel nut heeft. 

Bij de eerste vaccinatieronde, afgelopen zomer, werden tieners wel meegenomen. Een van de 
redenen was toen dat dat zou helpen om de verspreiding van het virus te remmen, en op die 
manier de zwaarste maatregelen mogelijk zou kunnen voorkomen. Dat leverde de jongeren 
destijds ‘indirecte gezondheidswinst’ op, was het idee. ‘In de huidige situatie waarin veel 
beperkende maatregelen zijn losgelaten en de Omikron-variant dominant is, biedt 
boostervaccinatie geen relevante indirecte gezondheidswinst meer voor deze groep. Ook 
verwacht de raad geen belangrijk effect op de verspreiding van het virus onder de bevolking.’ 

De vorige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, had eind december om het advies 
gevraagd. In de huidige golf zijn veel jongeren positief getest. De vaccins die tot nu toe zijn 
goedgekeurd voor boosterprikken, hebben die erkenning alleen voor volwassenen. In 
Nederland zijn nog geen boostervaccins voor minderjarigen goedgekeurd. De Jonge had 
daarom ook aan de Gezondheidsraad gevraagd of er eventueel al begonnen kan en moet 
worden met het boosteren van de jongeren zonder zo’n goedkeuring, of dat het beter is om te 
wachten tot er een vaccin is dat is goedgekeurd voor jongeren. 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde half januari nog dat er momenteel geen bewijs 
is dat gezonde kinderen en adolescenten een booster tegen het coronavirus nodig 
hebben. Meer onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen wie baat heeft bij een boosterdosis, 
volgens WHO-hoofdwetenschapper Soumya Swaminathan. Israël biedt tieners vanaf 12 jaar 
al een extra prik aan om het immuunsysteem te versterken, vooral nu de besmettelijkere 
Omikron-variant blijft oprukken. Ook in onder meer de Verenigde Staten, Duitsland en 
Hongarije is het goedgekeurd. 

De WHO vindt dat boosters vooral bedoeld moeten zijn voor de kwetsbaarste personen, zoals 
ouderen, mensen met een verzwakte afweer en personeel in de zorg. De organisatie 
bekritiseerde eerder al het algemeen toedienen van een booster in rijkere landen, terwijl in 
veel arme landen de bevolking nog niet eens een eerste prik heeft gekregen. 

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker wil dat het kabinet snel regelt dat kinderen tot 18 ook 
hun groene vinkje houden zonder boost-prik. ‘Zolang het coronatoegangsbewijs nog bestaat, 
moet het kabinet er nu zo snel mogelijk voor zorgen dat de jongeren tot en met 17 jaar een 
geldig coronatoegangsbewijs kunnen krijgen en behouden, zonder dat deze na verloop van tijd 
vervalt.’ 

De boost-prik moet vrijwillig beschikbaar blijven voor kinderen die naar landen reizen waar 
de extra vaccinatie wel vereist is, vindt Bikker. Bron: AD, 4 februari 2022. 
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Strenge Kuipers verpest versoepelfeestje Tweede Kamer 

Waar het kabinet nog vast wil houden aan 2G, coronamaatregelen en restricties met het 
groene vinkje, wil een groeiend deel van de Tweede Kamer steeds minder van de strikte aanpak 
weten. Ondertussen heeft Marnix van Rij in potentie een gigantisch probleem met de mislukte 
spaartaks. 

We bespreken het allemaal in onze podcast Politiek Dichtbij, te vinden op onze site, op Apple 
Podcast en op Spotify. Presentator Thomas Brouwer neemt de actualiteit onder de loep met 
politiek verslaggevers Tobias den Hartog en Niels Klaassen. Bron: AD, 4 februari 2022. 

Vlaamse jongeren kunnen binnenkort een boosterprik halen 

Vlaamse jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen binnenkort een boosterprik halen. Daarmee 
kunnen zij, voorlopig anders dan Nederlandse leeftijdsgenoten, hun vaccinatiebewijs 
verlengen en gemakkelijker op bijvoorbeeld wintersportvakantie. 

Vlaanderen heeft besloten de oppepprik tegen het coronavirus aan te bieden op eigen risico, 
omdat toezichthouders en adviseurs net als in Nederland nog niet zijn overtuigd van de 
gezondheidswinst. 

Jongeren krijgen geen uitnodiging en moeten samen met hun ouders tekenen voor de extra 
inenting. Wallonië en Brussel doen vooralsnog niet mee, maar de verantwoordelijke ministers 
proberen het nog eens te worden. Bron: AD, 4 februari 2022. 

8 op 10 gevaccineerde jongeren in België willen booster  

Van de reeds gevaccineerde 12- tot 17-jarigen zouden acht op de tien ook voor een boosterprik 
kiezen als die mogelijkheid er is. Dat blijkt uit een nieuwe ronde van de Grote Coronastudie 
van de UAntwerpen in samenwerking met enkele andere universiteiten. Opvallend is dat het 
cijfer nu een pak hoger ligt dan een jaar geleden, toen de vraag over een basisvaccinatie werd 
gesteld. 

Andere opvallende wijzigingen ten opzichte van februari 2021 zijn volgens de onderzoekers 
dat nu dubbel zoveel mensen aangeven een hand of een zoen te geven aan mensen buiten het 
eigen gezin en dat het aandeel van mensen dat volledig van thuis uit werkt is gehalveerd. Ook 
met het mentaal welzijn gaat het de goede richting uit, stellen de onderzoekers, al blijven 
bepaalde subgroepen mentaal kwetsbaarder. 

Wat kinderen jonger dan 12 betreft, werden ouders bevraagd. Van die respondenten geeft 42,5 
procent aan dat hun kind reeds gevaccineerd is. 11,2 procent zal dat 'zeker of waarschijnlijk' 
nog laten doen, 7,7 procent 'misschien' en 38,6 procent 'waarschijnlijk niet of zeker niet'. De 
belangrijkste redenen voor ouders om een kind tussen 5 en 11 jaar niet te laten vaccineren 
zijn dat ze denken dat covid-19 niet ernstig genoeg is voor kinderen, dat ze vinden dat de 
veiligheid van vaccins niet voldoende gegarandeerd is en dat ze een vaccin niet meer nodig 
achten omdat het kind al covid-19 had. Bron: Knack, 4 februari 2022. 

 

Marc Van Ranst: heel goed dat schoolklassen in Nederland nu allemaal 
een eigen CO2-melder krijgen 

De Belgische viroloog Marc Van Ranst noemt het 'heel goed' dat schoolklassen in 
Nederland nu allemaal een eigen CO2-melder krijgen. Onderwijsclubs zijn kritisch omdat de 
melders volgens de clubs het ventilatieprobleem op de scholen niet oplost. Van Ranst is het 
daar niet mee eens. 
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‘Mensen onderschatten de kracht van simpele dingen. Door gewoon de ramen en deuren 
open te zetten zodra die meter te hoog uitslaat, kun je besmettingen tegengaan.’ Alle klassen 
in het basis- en voortgezet onderwijs krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap een CO2-melder. 

Goede ventilatie kan volgens de viroloog samengaan met luchtzuivering. ‘Zo'n filter maakt het 
virus onschadelijk.’ Met hoogleraar Bert Blocken van de TU Eindhoven werkt Van Ranst aan 
een proef in Nederland, waarin gekeken wordt naar de combinatie van ventilatie en 
luchtzuivering. 

‘Maar alleen al tocht creëren om de waarde van zo'n CO2-meter naar beneden te krijgen, kan 
ook al veel helpen.’ Van Ranst draagt zelf sinds mei 2020 een CO2-melder bij zich. ‘Daardoor 
weet ik dat de oudere bussen gevaarlijker zijn dan de nieuwe, of dat sommige supermarkten 
oké zijn en andere niet’, aldus de viroloog. 

‘In België benadruk ik al sinds de lente van 2020 het belang van ventilatie’, vertelt Van Ranst. 
‘Dat idee van ventileren leeft nu veel meer in België. Bij jullie in Nederland heeft Maurice de 
Hond dat ook wel benadrukt, maar hij riep er natuurlijk veel onzin omheen, 
waardoor niemand luisterde.’ Bron: AD, 4 februari 2022. 

Sterven maar eerst een sterrenmaal, chefkok kookt op speciaal verzoek 
in Tilburgs ziekenhuis: ‘Geweldig man’ 

Te sterven zoals hij leefde, met smaak. Horecaman John Ling en de dood hebben een afspraak, 
maar daar gaat fenomenaal eten aan vooraf. Op vrijdagmiddag toog chefkok Paul Kappé 
daarom naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Met onderhand een half 
sterrenrestaurant onder zijn arm, plus bediening.  

De dood komt, daar kun je lang en moeilijk over doen. ’Maar ik heb een fantastisch leven 
gehad, prachtige kinderen’, zegt John Ling. ‘Wat wil je nog meer?’ 

Het is eigenlijk een retorische vraag, die Ling stelt op de afdeling van het Tilburgse ziekenhuis 
waar hij nog een week te leven heeft. Of twee. Of een maand. Niemand die het weet.  

Beter wordt de 74-jarige niet meer, hij is ongeneeslijk ziek. Maar wat hij nog wel wil: lekker 
eten. Een pan mosselen en biefstuk met asperges om precies te zijn. Een paar verdiepingen 
lager staat chefkok  Paul Kappé in de keuken, speciaal uitgerukt voor dit maal. Kappé is 
normaal gesproken - daar begon deze ochtend - te vinden bij restaurant Monarh waar hij als 
chefkok een Michelinster bij elkaar kookte. De eerste en (vooralsnog) enige ster van Tilburg 

Kappé komt met vier kratten en iemand uit de bediening aan, ze hebben onderhand half 
Monarh ingepakt: van tafellinnen tot broodmand, alles is mee. De kok lacht. ‘We hebben wel 
een naam hoog te houden.’ Hij heeft zelfs een inductieplaatje bij zich, mocht het nog nodig 
zijn om iets op de afdeling zelf warm te maken.  

‘Een mooi verzoek. Als ik kan helpen dan doe ik dat’, zegt de chef. In het restaurant van het 
ziekenhuis wordt ‘ie razend enthousiast onthaald. ‘Super.’ En: ‘Geweldig man.’   

De chefkok werd benaderd door Martijn Beerthuizen, een goede vriend van Ling. ’John is qua 
eten een lastige en ik woon in Friesland. Om vanuit daar nu helemaal hier naartoe te rijden 
met een warme biefstuk.’, vertelt Beerthuizen. ‘Ik weet hoe moeilijk hij is, dus ik ging voor het 
beste.’ Hij googelde op ‘Michelin’ en ‘Tilburg’. ’Dan moet je niet trutten’, vertelt hij.  

Beerthuizen heeft ooit zelf een zwaar ongeluk gehad waardoor onder meer zijn hand er bijna 
af lag. ‘Dan ging ik met John Chinees eten. Zei hij: ‘luister eens, dit is de deal: als je met 
stokjes eet betaal ik, zo niet, betaal jij’. Dat was de training en daarom kan ik dit weer doen.’ 
Hij buigt zijn vingers en lacht. ‘Nu speel ik weer piano.’ Het is een mooi gebaar, beaamt hij. 
‘Maar niet van mij hoor, van Paul.’  

De sterrenkok valt in de smaak. Ling is van origine een horecaman. Hij stond zelf acht jaar in 
de keuken en had meerdere bekende Chinese restaurants, zoals Mei Ling en Green House in 
Eindhoven en Mei Ling Maastricht.  
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De 'ingevlogen’ chefkok is meer dan welkom ’Ik heb drie kinderen maar geen van allen kunnen 
ze koken. En zelf kan ik niet staan.’ Zijn lichaam begint te haperen, maar de robuuste 
persoonlijkheid tekent zich er nog scherp in af.  

Want ja, het einde nadert, maar daar doe je niks aan. ‘Ik snap nooit waarom mensen bang 
voor de dood zijn. Als jij vanavond gaat slapen en morgen niet wakker wordt. Wat dan?’ 

 
Paul Kappé improviseert in de ziekenhuiskeuken, op speciaal verzoek. © Pix4Profs / Jules 
Van Iperen 

 

Na een fantastisch leven, met het oog op een naderend afscheid nog fenomenaal eten. ‘Paul 
heeft alleen pech dat ik geen vaste klant zal worden’, zegt John Ling. © Pix4Profs / Jules Van 
Iperen 
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Het is geen laatste maal, Ling heeft nog een paar andere ijzers in het vuur. Zijn broer is de 
beste Chinese kok die hij kent en diens vrouw de beste Chinese kokkin. ‘In de ijskast staat 
eten van ze en morgen brengen ze weer wat.’ Misschien is er maar één ding dat spijtig is. Met 
gladgestreken gezicht ‘Paul heeft alleen de pech dat ik geen vaste klant zal worden.’  

‘We krijgen regelmatig bijzondere verzoeken’, vertelt Wim Pleunis, woordvoerder van het 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Het ziekenhuis heeft ‘buitengewone zorg’ als 
leidraad, probeert daarom waar mogelijk speciale wensen te vervullen. ‘Zoals die keer dat een 
patiënt, die niet al te beste vooruitzichten had, in het ziekenhuis wilde trouwen.’ In een 
ochtend moesten er bergen werk verzet worden: van het vinden van een trouwambtenaar - in 
goede samenwerking met de gemeente - tot de getuigen. 

Of neem de jarige patiënt die in corona-isolatie zat en naar het dak werd gebracht om daar, 
in de buitenlucht en op veilige afstand, de familie te zien. Neem het vijftigjarig jubileum van 
een huwelijk dat in het ziekenhuis werd gevierd of de hond die naar binnen werd gebracht om 
afscheid te nemen van het baasje. 

Voor een jongeman die zijn vader verloor deed het ziekenhuis een oproep om kaarten te sturen. 
Er kwamen twaalf postzakken binnen, met vele duizenden kaarten. En kleine dingen kunnen 
net zo belangrijk zijn, zegt Pleunis. ‘Zoals de kapotte kerstengel die geen licht meer gaf. Die 
heeft onze technische dienst toen gemaakt. Het klinkt klein, maar was zo belangrijk voor de 
patiënt.’ Er zijn veel meer voorbeelden, maar meestal wordt daar geen ruchtbaarheid aan 
gegeven. ‘Alleen als de patiënt dat wil.’ Bron: BD, 4 februari 2022.  

 

 

 

Omikron mogelijk minder mild dan eerst gedacht 

De Omikron-variant van het coronavirus is mogelijk minder mild dan eerst gedacht. Dat blijkt 
uit een studie die woensdag gepubliceerd is in The New England Journal of Medicine. 

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) wijst erop dat het onderzoek geen echte nieuwe 
conclusies aanlevert, het vergelijkt enkele eerdere studies. Daarbij is het belangrijk op te 
merken dat het erg moeilijk is om in te schatten hoe ziek iemand wordt van Omikron, omdat 
er al een hoge mate van vaccinatiegraad en immuniteit in populaties te vinden is. 

Twee studies vonden dat Omikron vijfenzeventig procent meer kans had om een 
ziekenhuisopname te veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen die nog geen geschiedenis 
hadden van een infectie, in vergelijking met de deltavariant. Daarmee zou de variant even 
ziekmakend zijn als de originele Wuhanvariant. 

‘Daar zal het waarschijnlijk ook effectief op neerkomen, al is het niet evident dat te 
onderzoeken. Zeker is dat Omikron geen gewoon verkoudheidsvirus is’, zegt Van Ranst. ‘We 
moeten dus blijven oppassen en proberen het virus niet te krijgen of door te geven.’ Bron: 
Knack, 3 februari 2022. 

Open brief bepleit opschorting intellectuele eigendomsrechten op 
coronavaccins 

In een open brief wordt donderdag gepleit voor een tijdelijke opheffing van de intellectuele 
eigendomsrechten op coronavaccins, om zo een rechtvaardiger verdeling van de vaccins 
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mogelijk te maken. De open brief, die werd gepubliceerd in De Tijd, is ondertekend door 
verscheidene middenveldorganisaties en CEO's. 

Het bestaande monopolie van enkele ondernemingen leidt vandaag tot een verdeling van tests, 
vaccins en behandelingen volgens een commerciële logica. Een tijdelijke opheffing van de 
intellectuele eigendomsrechten zou volgens de ondertekenaars echter toelaten dat de lage- en 
middeninkomenslanden autonoom covid-vaccins, - tests en -behandelingen kunnen 
produceren en er zich mee bevoorraden. Maar de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en 
Zwitserland verzetten zich daartegen. 

De open brief roept België en de Europese Unie op hun veto op de tijdelijke opschorting van 
intellectuele eigendomsrechten in de Wereldhandelsorganisatie op te heffen. De brief is 
ondertekend door verscheidene middenveldorganisaties - onder meer vakbonden en 
mutualiteiten, de bisschoppen van België of Artsen zonder Grenzen België - en ook CEO's en 
toplui van bedrijven, zoals Studio-100- afgevaardigd bestuurder Hans Bourlon, Wouter Torfs, 
CEO van Torfs Schoenen, of Herman Van de Velde, voorzitter van de lingeriegroep Van de 
Velde. Bron: Knack, 3 februari 2022. 

In België wordt hoge bloeddruk minder vaak ontdekt tijdens coronacrisis 

Door het terugvallen van de routinecontroles tijdens de coronacrisis bleef een groep patiënten 
met te hoge bloeddruk of diabetes onder de radar. Dat blijkt uit onderzoek van de 
mutualiteiten, zo bericht De Standaard donderdag. 

In 2020, het zwaarste coronajaar, daalde het aantal mensen dat startte met 
bloeddrukverlagers met 6 procent ten opzichte van 2019. Het aantal starters met 
diabetesmedicatie daalde met 7,4 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van het 
Intermutualistisch Agentschap (IMA) aan de hand van gegevens uit de overheidsdatabank 
Farmanet. De studie keek naar vier groepen geneesmiddelen die gemakkelijk af te bakenen 
zijn, omdat ze vaak maar voor één aandoening gebruikt worden. 

De eerste twee zijn de medicatie tegen hoge bloeddruk en diabetes. Beide zijn veelvoorkomende 
ziektes die in een beginfase amper klachten geven en die meestal pas ontdekt worden tijdens 
een routineonderzoek bij de huisarts. Maar tijdens de eerste lockdown in 2020 viel die niet-
dringende routinezorg bijna volledig stil. 

De draad werd door de huisartsen zo snel mogelijk weer opgepikt, maar de studie stelt vast 
dat er op het vlak van medicatie nooit een grote inhaalbeweging kwam. 'Patiënten die niet 
startten tijdens de lockdown, startten ook niet later dat jaar. Dat betekent dat een groep 
patiënten met te hoge bloeddruk in 2020 dus niet werd gedetecteerd en behandeld', klinkt 
het. 

Hetzelfde geldt voor de patiënten die niet begonnen met diabetesmedicatie. 'Het beeld van 
gemiste zorg is daar heel duidelijk', zegt onderzoekster Marijke Van Duynslaeger. 'Al weten we 
nog niet of er in 2021 wel een inhaalbeweging is geweest.' Bron: Knack, 3 februari 2022. 

Psychologen in België verkiezen verplicht gesprek boven verplichte 
vaccinatie 

De laatste cijfers uit de motivatiebarometer wijzen erop dat ongevaccineerden zich sterk 
verzetten tegen een 1G-beleid of vaccinatieplicht. De experten doen daarom een ander, 
opmerkelijk voorstel om de vaccinatiegraad in de toekomst op peil te houden. Een verplicht 
gesprek met een gezondheidswerker of een huisarts. 

Uit voorgaande bevragingen blijkt dat 55 procent van de ongevaccineerde personen graag een 
één-op-één gesprek zou hebben met een gezondheidswerker of huisarts. 58 procent geeft aan 
op zoek te zijn naar een specifiek antwoord op hun zorgen en vragen. Een vrijblijvend 
informatief moment met een gezondheidswerker of huisarts kan helpen om antwoorden te 
geven op zorgen en vragen. 

Belangrijk is dat het gesprek een vrijblijvend karakter heeft, omdat de wetenschap leert dat 
de bewuste groep erg gesteld is op haar autonomie. Het mag niet de bedoeling zijn om een 
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ongevaccineerde te manipuleren om een doel te bereiken, zoals de vaccinatie. Het gesprek 
moet het beslissingsproces ondersteunen waarbij ongevaccineerden een goed beeld krijgen 
van hun risico's en de voor- en nadelen van vaccinatie. 

Het laatste rapport van de motivatiebarometer wijst op een diepe kloof tussen gevaccineerden 
die nog steeds rekening houden met de mogelijke gevolgen van corona en de rest van de 
bevolking, die klaar is om de huidige maatregelen te versoepelen. Maar vooral een 
vaccinatieplicht lijkt in deze fase van de pandemie niet langer te verantwoorden. 

Ongevaccineerde personen zijn sterk gekant tegen een 1G-beleid of verplichte vaccinatie, blijkt 
uit de laatste motivatiebarometer. Hun autonomie en verbondenheid met de rest van de 
maatschappij staat onder druk en er is veel kans dat ze hun hakken in het zand zullen zetten. 

Toch is het nodig om de vaccinatiegraad hoog te houden. De psychologen zien meer opbrengst 
in een verplicht gesprek voor wie nog niet gevaccineerd is. Door te investeren in verplichte 
één-op-één toont de samenleving zorgzaamheid en toont de overheid dat ze niet lichtzinnig 
omgaat met de beslissing om zich niet te laten vaccineren. 

Toch betreft het een delicate oefening, waarschuwen de psychologen, en moet de beleidskeuze 
verder verfijnd worden. Het doel van zo een gesprek moet openlijk gecommuniceerd worden, 
anders kan de verplichting tot gesprek op zich complotdenken aanwakkeren. De 
gezondheidswerkers moeten goed getraind worden, ‘anders dreigt het gesprek te verzanden in 
een strijd, die mensen verder uit elkaar drijft’, klinkt het nog. Bron: Knack, 2 februari 2022. 

In België is politieke beslissing over vaccinatieplicht en CST  
'aartsmoeilijke keuze' 

Het CST (Covid Safe Ticket) krijgt enkel nog steun bij gevaccineerde Belgen die de risico's van 
het coronavirus hoog inschatten. Alle andere groepen voelen meer bij een afschaffing van de 
coronapas. Dat blijkt uit de laatste motivatiebarometer, die aantoont dat de samenleving erg 
gepolariseerd is rond de kwestie. 

'Het beleid staat opnieuw voor een aartsmoeilijke keuze', staat in de 40ste editie van het 
rapport van de interuniversitaire psychologengroep te lezen. 'Wat er ook wordt beslist, het 
vertrouwen in de politiek zal er bij sommige groepen bij inschieten.' 

Bijna 18.000 Belgen gaven eind vorige maand hun vaccinatiestatus door en een inschatting 
van de risico's die een coronabesmetting volgens hun persoonlijke mening nog inhoudt. 
Daarna spraken ze zich uit over een eventuele afschaffing van het CST en een vaccinatieplicht. 

Er bestaat enkel nog steun voor het CST of een eventuele vaccinatieplicht bij volledig 
gevaccineerde personen die de risico's op ernstige ziekte matig tot hoog inschatten. Een 
aanzienlijke groep, al zien de onderzoekers ook dat het draagvlak voor een strikter beleid 
globaal is gedaald omdat de mildere Omikron-variant als minder ziekmakend wordt ingeschat. 

Alle andere groepen lijken voorstander van het afschaffen van het CST. Het gaat dan om wie 
niet (volledig) gevaccineerd is, of de groep gevaccineerde mensen die gelooft dat de risico's niet 
zo groot zijn. 

Toch betekent dat niet dat de beleidskeuze eenvoudig is. Wanneer de onderzoekers vragen 
naar hoe men zich zou voelen bij de afschaffing van het CST of de invoering van een 
vaccinatieplicht, stellen ze onverzoenbare bezwaren vast. 

Gevaccineerde personen met een hoge risico-inschatting zien voordelen als er een strikter 
beleid wordt gevoerd en zouden zich benadeeld voelen indien het CST wordt afgeschaft. De 
andere groep verwacht dan weer dat de afschaffing van het CST goed zal zijn voor het algemeen 
welbevinden en staat niet open voor een vaccinatieplicht. 

De wetenschappers merken nog op dat de studie een psychologische evolutie in beeld wil 
brengen en niet zozeer representatief is voor de volledige bevolking. Ze geldt dus niet als 
referendum over bepaalde beleidsmaatregelen. Bron: Knack, 2 februari 2022. 
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In België staan juridische moeilijkheden vaccinatieplicht in de weg 

Een hele resem juridische moeilijkheden en praktische overwegingen staan een algemene 
verplichting van het coronavaccin in de weg. Dat bleek woensdagnamiddag tijdens de 
hoorzittingen over de vaccinplicht in de Kamer. Rik Torfs (KULeuven) noemde de vaccinplicht 
'op dit moment moeilijk verdedigbaar vanuit juridisch oogpunt'. 

Na onder meer wetenschappers, ethici, psychologen, statistici en artsen was het 
woensdagnamiddag de beurt aan een aantal juristen om in de Kamer hun kijk te geven op 
een mogelijke verplichting van het coronavaccin voor de volwassen bevolking. Het ging om 
ULB-professoren Vanessa De Greef en Carla Nagels, Bernard Dubuison van de UCL en Rik 
Torfs, (kerk)jurist en hoogleraar aan de KU Leuven. 

De verschillende sprekers haalden een hele resem praktische beslommeringen aan die een 
vaccinatieplicht in de weg staan. 'Wat doe je met de duur van de plicht?', zei De Greef 
bijvoorbeeld. 'Die moet je op voorhand preciseren maar kan je moeilijk voorspellen.' Volgens 
Torfs stellen zich onder meer ook problemen met de afdwingbaarheid van zo'n plicht. 'Als je 
dat niet hard afdwingt, ondergraaft dat de kracht van het recht, doe je het half dan voelen 
sommigen zich aangesproken en anderen niet.' 

Volgens de voormalige rector van de KU Leuven stellen zich ook meer fundamentele 
problemen. Een verplichting van het coronavaccin is mogelijk onverenigbaar met het artikel 
8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat onder meer voorziet in het recht 
op het privéleven, zei hij. Maar in een crisissituatie komen die fundamentele rechten wel vaker 
onder druk te staan, klonk het. Bovendien is er een belangrijke precedentwaarde, 
waarschuwde hij. 'Grondrechten zijn een geheel, geen bibliotheek waar je naar believen zaken 
kan uithalen. Er is geen interne ranking.' 

Volgens Torfs is de verplichte vaccinatie 'op dit moment moeilijk verdedigbaar vanuit juridisch 
oogpunt'. 'Er zijn meer na- dan voordelen.' Ook de coronapas is volgens Torfs geen goed idee. 
'Dat is zoals een huwelijk om een adellijke titel te krijgen. Laten we uitkomen voor wat we 
willen.'. Bron: Knack, 2 februari 2022. 

In België is nog geen duidelijkheid over vierde prik voor brede bevolking 

Er bestaat nog geen duidelijkheid over de mogelijkheid of noodzaak van een vierde coronaprik 
voor de brede bevolking. Aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) is wel een advies gevraagd over 
een vierde prik voor 65-plussers (of 85-plussers), maar voor de globale bevolking is die 
adviesvraag er nog niet. Dat heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) 
dinsdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Freya Saeys (Open Vld), Maaike 
De Rudder (CD&V) en Lorin Parys (N-VA). 

De ministers van Volksgezondheid hebben op 24 januari beslist een vierde prik te voorzien 
voor iedereen vanaf 12 jaar met een verlaagde immuniteit. Zowat 300.000 Belgen zouden in 
aanmerking komen voor die vierde prik. Volgens minister Beke zullen de uitnodigingen voor 
die vierde prik verstuurd worden vanaf 8 februari. ‘De vaccinatiecentra hebben een maximale 
capaciteit van 600.000 prikken per week. De omvang van de bijkomende doelgroep zal geen 
significante impact hebben op de planning van de vaccinatiecentra’, aldus Beke. 

Of ook ouderen, zoals 65-plussers of 85-plussers, of de brede bevolking zich binnenkort 
moeten opmaken voor een vierde prik, is voorlopig nog onduidelijk. Volgens Beke is er wel een 
advies gevraagd voor de 65-plussers en ouderen, maar nog niet voor de algemene bevolking. 
‘Daar is voorlopig ook onvoldoende data over’, aldus Beke. 

Het is ook nog niet duidelijk of de coronavaccinatie in de toekomst kan opgenomen worden in 
het 'reguliere circuit' zoals dat gebeurt voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Ook over de toekomst 
van de vaccinatiecentra zijn er voorlopig nog een aantal vraagtekens. Nu de boostercampagne 
stilaan op zijn einde loopt en de voet wat van het gaspedaal gaat, is het de vraag hoe lang de 
centra nog open moeten blijven. Volgens minister Beke liggen er verschillende pistes op tafel, 
ook een scenario met een tijdeijke sluiting en heractivering van de vaccinatiecentra later op 
het jaar. 
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Wat de boosterprik voor de 12-17-jarigen betreft, herhaalde Beke enkel dat de 
Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid zich daar morgen/woensdag over zal 
buigen. Bron: Knack, 2 februari 2022. 

Kamercommissie van België maakt opnieuw versoepelingen mogelijk om 
personeelstekorten aan te pakken 

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft woensdag het licht op groen gezet voor twee 
wetsvoorstellen van de meerderheid die het mogelijk moeten maken personeelstekorten aan 
te pakken als gevolg van de hoge besmettingscijfers met Covid-19. Het gaat daarbij vooral om 
maatregelen waarop eerder in de crisis al een beroep werd gedaan. 

De wetteksten hebben betrekking op enerzijds de zorgsector en het onderwijs en anderzijds 
de bedrijfswereld in het algemeen. Wat de eerste sectoren betreft, wordt voor het eerste 
trimester van 2022 teruggegrepen naar maatregelen die vorig jaar in voege waren, maar die 
eind september afliepen. Ze kunnen indien nodig drie maanden worden verlengd. 

Zo wordt het opnieuw mogelijk opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af 
te sluiten met werknemers in tijdelijke werkloosheid, met behoud van drie vierde van hun 
RVA-uitkering. Ook zal een werknemer in de zorgsector of het onderwijs opnieuw zijn lopende 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet tijdelijk kunnen schorsen om een handje toe te steken. 

Bruggepensioneerden of werklozen met bedrijfstoeslag krijgen eveneens de mogelijkheid het 
werk tijdelijk te hervatten bij een werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, met behoud 
van een gedeelte van hun uitkering. Er komen ook opnieuw versoepelingen voor studenten en 
verzoekers om internationale bescherming. 

Voor sectoren buiten het onderwijs en de zorgsectoren komen er gelijkaardige versoepelingen, 
maar dan voor een kortere periode: van 23 januari tot 28 februari 2022. Voor deze sectoren 
vroeg PVDA een tweede lezing. Beide teksten moeten ook nog langs de plenaire Kamer 
passeren. Bron: Knack, 2 februari 2022. 

Coronavaccin kinderen onder de 5 jaar mogelijk al eind februari 
beschikbaar in VS 

Coronavaccins voor kinderen onder de 5 jaar worden in de Verenigde Staten mogelijk veel 
sneller beschikbaar dan verwacht. Het middel van Pfizer/BioNTech kan in de komende weken 
al worden goedgekeurd voor die leeftijdsgroep, zeggen ingewijden tegen The Washington Post. 

De producenten van het vaccin vragen toezichthouder FDA mogelijk dinsdag al om 
toestemming om het middel via een spoedprocedure beschikbaar te stellen. Het zou dan de 
eerste keer zijn dat kinderen tussen de zes maanden en vijf jaar ingeënt kunnen worden tegen 
het coronavirus. Voor oudere kinderen is dat al wel mogelijk. 

Onderzoekers hadden bij jongere kinderen al gekeken hoe effectief twee vaccindoses waren. 
Dat leverde in sommige gevallen teleurstellende resultaten op. Twee doses hadden bij de 
leeftijdsgroep 2-4 jaar niet geleid tot dezelfde mate van bescherming die tieners en 
volwassenen genoten, schrijft de krant. 

De resultaten van onderzoek naar de effecten van een derde dosis worden pas eind maart 
verwacht. Er gaan nu stemmen op om toch alvast haast te maken met de goedkeuring van 
het vaccin voor jonge kinderen. De FDA zou de producenten hebben aangemoedigd om alvast 
een aanvraag te doen. Dan kan al worden gekeken naar het toedienen van twee vaccindoses 
aan onder meer peuters en kleuters. 'We weten dat twee doses niet genoeg zijn. Dat erkennen 
we', zei een ingewijde tegen de krant. Maar afwachten tot voldoende gegevens beschikbaar zijn 
over de effecten van een derde dosis zou maanden kunnen duren. Die derde dosis voor jonge 
kinderen zou later ook afzonderlijk goedgekeurd kunnen worden door de overheid. 

Een regeringsmedewerker zei dat onder gezondheidsfunctionarissen brede steun is voor 'deze 
stap vooruit'. De bron doelde daarmee op het plan om Pfizer/BioNTech alvast een voorstel te 
laten indienen. Bij topoverleg van overheidsbestuurders zou zijn besproken dat drie doses 
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waarschijnlijk beter zijn dan twee. 'Maar om de drie te bereiken, moet je toch eerst twee keer 
vaccineren.' 

Niet iedereen is enthousiast over het plan. Sommige experts vrezen volgens de krant dat 
pogingen om het goedkeuringsproces gehaast uit te voeren kunnen leiden tot grotere 
bezorgdheid over vaccins. Uit cijfers komt nu al naar voren dat ouders vaak terughoudend 
zijn bij het laten vaccineren van hun kinderen. Bron: Knack, 2 februari 2022.  

Wallonië start dinsdag vierde dosis voor mensen met verzwakt 
immuunsysteem 

Wallonië start dinsdag de toediening van een vierde dosis aan mensen met een verzwakt 
immuunsysteem. Dat kondigt het kabinet van Waals minister van Gezondheid Christie 
Morreale maandag aan.  

Op basis van de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad keurde de Interministeriële 
Conferentie Volksgezondheid onlangs de bijkomende herhalingsdosis goed. Mensen met een 
verzwakt immuunsysteem die hun derde dosis in september of oktober kregen, kunnen zich 
vanaf dinsdag aanbieden in eender welk Waals vaccinatiecentrum. Een afspraak is niet nodig. 
Ook een uitnodiging is niet vereist, verduidelijkt het kabinet-Morreale. Wel moeten de 
kandidaten hun vaccinatiekaart of Covid Safe Ticket voorleggen. 

Wie zijn vierde dosis niet heeft gehaald, krijgt begin februari alsnog een uitnodiging. De 
mensen met een verzwakt immuunsysteem die hun boosterprik na oktober kregen, krijgen 
een uitnodiging rekening houdend met de periode van drie maanden na het laatste vaccin. 
Momenteel hebben vijfenzeventig procent van de volwassenen drie prikken gekregen of een 
afspraak gemaakt. Bron: Knack, 31 januuari 2022. 

Het kabinet komt met een langetermijnbeleid voor corona maar politici 
denken dat pandemie voorbij is 

Het kabinet komt met een langetermijnbeleid voor corona, maar een deel van de Tweede Kamer 
gooit het liefst nu alle remmen los, zonder coronapas of anderhalve meter afstand. ‘Ook politici 
denken dat ’t nu klaar is.’ 

Een flink aantal partijen in de Tweede Kamer staat al met één been buiten de achtbaan van 
de pandemie. Klaar met corona. Weg met de maatregelen. De QR-code moet zo snel mogelijk 
stoppen, de afstandsregel kan ervan af, de avondsluiting ook. 

Komende dinsdag stemt het parlement over een motie om de omstreden 2G-maatregel te 
dumpen nog vóór de inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden. De kans is groot dat een 
meerderheid inderdaad die coronapas voor gevaccineerden in de prullenbak gooit. 

Het is misschien wel het treffendste symptoom van deze coronafase: de collectieve 
coronamoeheid bereikt ook in het parlement een hoogtepunt, zien nauw betrokkenen soms 
met verbazing aan. Natuurlijk moet een coronapas niet onnodig lang gelden, vinden zij, maar 
waarom kan de 2G-maatregel niet eens bediscussieerd worden in het parlement? Coalitiepartij 
CU is onder meer fel tegenstander en wil niet dat het kabinet zo’n polariserende maatregel ‘in 
de gereedschapskist’ krijgt voor het geval dat. ‘De ChristenUnie is al vanaf het begin kritisch 
geweest omdat het een uitsluitende maatregel is,’ zei CU-Kamerlid Mirjam Bikker eerder. 

Andere coalitiepartijen – VVD en D66 – houden het middel liefst wel achter de hand: je weet 
nooit welke verrassing het coronavirus nog in petto heeft na Omikron. ‘Het is heel bijzonder 
om te zien hoe partijen van de strengste lockdown in december nu opeens plotseling zelfs 
helemaal geen 3G-coronapas meer willen,’ zegt een bron rond het kabinet. ‘Dat is een wel heel 
grote ommezwaai.’ 

Vorig jaar accepteerde de politiek nog een avondklok zonder degelijke inschatting van het 
precieze effect; nu wordt er al weken gesoebat over een modelstudie naar de werking van de 
coronapas, met een procentpunt meer of minder effect. 
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Ook dát tekent deze fase van de pandemie: Omikron kan de laatste halte voor het einde 
betekenen, politici willen vooraan staan bij het versoepelfeestje. Niemand wil de 
geschiedenisboeken ingaan als pleitbezorger van verwoestende lockdownregels die achteraf 
onnodig bleken. Daarbij is het effect van een coronapas zeer beperkt nu Omikron zich zo 
makkelijk verspreidt. 

Maar 2G onbesproken afdanken, getuigt volgens de voorstanders toch ook van 
struisvogelpolitiek. Alsof je alle legereenheden, tanks en bommen wegdoet omdat je verwacht 
dat het nooit meer oorlog wordt. ‘Iedereen denkt en hoopt dat corona klaar is na de 
Omikrongolf, binnen en buiten de politiek,’ zegt de bron. ‘Maar voor komend najaar wil je dit 
gereedschap misschien toch beschikbaar hebben, je weet niet of er een nieuwe variant 
opspeelt.’ 

Voor veel partijen zijn dat zorgen voor later. Zij kijken jaloers naar landen als het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken, waar leren leven met corona waargemaakt wordt. Daar worden 
de wettelijke restricties afgebouwd, geldt het virus niet meer als bedreiging, ook de coronapas 
(3G) kan weg. 

Een aantrekkelijk scenario, maar vooralsnog is dat voor Nederland te vroeg, oordeelt het 
kabinet. Dat beseft de coalitie van VVD, D66, CDA en CU ook. Maar veel breder is de steun 
niet. Toen de volledige oppositie afgelopen woensdag af wilde van de beperkte 
houdbaarheidsdatum van de QR-code hielden de vier partijen elkaar nog net vast. Al erkennen 
CU’ers dat het een ‘dilemma’ was, het kwartje had ook de andere kant op kunnen vallen. 

Voor diverse virologen is het niet meer dan logisch dat de immuniteit tegen het virus afneemt 
naarmate een vaccinatie of genezing langer geleden is. Daarom kan de coronapas beter 
tijdelijk geldig zijn, oordelen zij. Maar in het parlement wist dit wetenschappelijke inzicht bijna 
de helft van de fracties dus niet te overtuigen. 

Zelfs PvdA en GroenLinks – vaak trouwe bondgenoten aan de voorzichtige kant – stemden 
voor de motie die de QR-code onbeperkt houdbaar moest maken. De linkse oppositiepartijen 
steunen overigens nog wel de coronawet, de juridische ruggengraat van het Nederlandse 
coronabeleid. Maar verder lijkt de boodschap: reken niet te veel op ons. 

Dat bezorgt kabinet en coalitie ongetwijfeld kopzorgen voor de toekomst, als mogelijk weer 
striktere coronamaatregelen nodig zijn. Toch beweren coalitiebronnen dat ze ‘niet nerveus’ 
worden van deze oppositiehouding. ‘De ene keer zijn we te vroeg, dan weer te laat, dan is het 
weer te veel, dan weer te weinig, het is nooit eens goed,’ klinkt het bij een regeringspartij. 
‘Prima als ze op het sentiment willen meeliften, dan nemen wij in de tussentijd wel even de 
verantwoordelijkheid. Mensen snappen dat heus, en waarderen dat ook.’ 

Dat is een gewaagde stelling, nu het vertrouwen in de corona-aanpak sinds vorige zomer 
kelderde en op een dieptepunt is beland. Bij1-leider Sylvana Simons – zelf voorstander van 
een strikte corona-aanpak – wees er afgelopen week nog op in het debat over de verlenging 
van de coronawet: wat als straks alles alsnog tegen zit? ‘Wat zegt deze minister dan tegen 
horecaondernemers of kunstenaars, iedereen die geraakt wordt door een sluiting van zijn 
etablissement? Wat zegt u tegen die mensen als u over een aantal weken wellicht weer tot 
maatregelen over moet gaan?’ 

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) weet dat dat een listige situatie zou zijn. 
Dus waarschuwde hij alle ongeduldige passagiers: de corona-achtbaan is nog niet klaar. Het 
is nét te vroeg om uit te stappen. ‘We zijn op dit moment niet in een endemische situatie: verre 
van, echt verre van. Met endemisch bedoel ik een stabiele situatie, met een stabiel aantal 
besmettingen. Dat is nu absoluut niet het geval. We hopen dat we daar op enig moment 
uitkomen, maar daar zitten we nu niet.’ 

Maar wie wil dat nog horen? Bron: Het Parool, 4 februari 2022. 

Frankrijk meldt de afgelopen 24 uur 241.049 positieve coronatesten 

Frankrijk heeft de afgelopen 24 uur 241.049 positieve coronatesten afgenomen. Er werden in 
dezelfde periode 355 sterfgevallen door toedoen van Covid-19 geregistreerd. Het officiële 
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aantal coronadoden komt daarmee op 104.804. Er liggen momenteel nog 3618 mensen met 
ernstige coronaklachten op de ic's in Frankrijk. Dat zijn er 25 minder dan een dag 
eerder. Bron: AD, 4 februari 2022. 

Werkt de opstelling van de Gezondheidsraad tijdens de coronacrisis 
onnodig vertragend? 

Het advies om tieners vooralsnog geen booster te geven past bij de terughoudende opstelling van 
de Gezondheidsraad. Maar past die houding in een pandemie? Of werkt het onnodig vertragend? 

 ‘In een noodsituatie, zoals de uitbraak van een nieuw virus, is snel handelen belangrijker dan 
heel zorgvuldig handelen,’ zegt emeritus-hoogleraar vaccinologie Ben van der Zeijst (LUMC). 
Hij begrijpt niet dat de Gezondheidsraad bij adviezen over coronavaccinatie vaak wekenlang 
de tijd neemt. ‘De afweging tussen gezondheidswinst en bijwerkingen van vaccins is bij het 
Europese Medicijnagentschap EMA in goede handen, in een acute fase van een pandemie kun 
je daar goed op varen.’ 

Met het vrijdag verschenen advies om tieners vooralsnog geen booster te geven – met 
uitzondering van degenen met een afweerstoornis of kwetsbaar familielid – loopt de 
Gezondheidsraad voor een keer vóór het EMA uit; dat heeft nog geen standpunt bepaald. Toch 
is de stellingname van de raad in lijn met eerdere adviezen: behoedzaam, en niet te snel. 
Doorgaans komt het EMA met een vaccinatiebesluit, waarna de Gezondheidsraad enkele 
dagen of (vele) weken later volgt met gelijkluidend advies. 

‘De raad brengt op basis van de stand van wetenschap advies uit aan regering en parlement 
over kwesties binnen het hele spectrum van de volksgezondheid’, luidt de officiële 
taakomschrijving. In vredestijd functioneert dat prima, zegt hoogleraar klinische 
epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC). Maar tijdens de pandemie heeft de Gezondheidsraad 
de volksgezondheid in zijn ogen ook geschaad. Rosendaal memoreert het advies van vorig 
voorjaar om zestigminners niet meer te vaccineren met AstraZeneca, wat op populatieniveau 
nadelig uitpakte, aldus een studie in het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Van der Zeijst brengt ook de trage boostercampagne van eind vorig jaar in herinnering. ‘Dat 
had veel sneller gemoeten, en daar waren sterke aanwijzingen voor uit bijvoorbeeld Israël. 
Dan was Nederland waarschijnlijk minder snel in een nieuwe lockdown gegaan.’ Niet alleen 
de Gezondheidsraad nam daarbij overigens de tijd, ook de voorbereiding van de 
boostercampagne, waartoe de raad ook adviseerde, verliep traag. 

Ook met het boosteren van tieners zijn andere landen sneller. Duitsland, de VS, Frankrijk, 
Italië, Portugal en Zwitserland, bijvoorbeeld, gaven weken geleden al groen licht. Spanje, 
Denemarken, Finland en België daarentegen vinden de toegevoegde waarde van een extra prik 
voor 12- tot 18-jarigen te beperkt. Zij namen daarover al eerder een besluit. In Nederland was 
het wachten tot vrijdag op de Gezondheidsraad. 

De tijd die de raad vaak neemt, is echter noodzakelijk, zegt Marianne Geleijnse, vicevoorzitter 
van de Raad. ‘Ik begrijp dat mensen het sneller willen. Maar het is wel een wetenschappelijke 
commissie.’ 

Zij verwerpt de gedachte om na een EMA-advies over vaccineren de Gezondheidsraad over te 
slaan om tijd te winnen. ‘Wij maken een zorgvuldige afweging van vaccinatie in de Nederlandse 
context. Die verschilt van andere Europese landen, omdat golven zich bijvoorbeeld op 
verschillende momenten aandienen en maatregelen per land verschillen. Er is te veel variatie 
tussen landen om het op een hoop te gooien.’ 

Toch zou Anja Schreijer, voormalig hoofd infectieziekten van de Amsterdamse GGD en lid van 
het OMT, graag zien dat de Nederlandse adviesstructuur van de pandemiebestrijding 
verandert, met een andere rol voor de Gezondheidsraad. ‘Nu komt het OMT met adviezen over 
de virusuitbraak, de Gezondheidsraad kijkt naar de vaccins en onder het ministerie van 
Volksgezondheid valt een werkgroep die kijkt naar de inzet van antivirale geneesmiddelen,’ 
schetst Schreijer. ‘Wie rijgt al die adviezen aan een satéprikker en maakt er logisch beleid 
van?’ 
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In haar huidige functie bij het Pandemic and Disaster Preparedness Center – letterlijk: het 
pandemie- en rampen voorbereidingscentrum – pleit Schreijer voor minder tussenlagen en 
meer integratie. Dat leidt tot meer snelheid en betere pandemiebestrijding, aldus Schreijer. 

Frits Rosendaal denkt in dezelfde richting. ‘Bij al dan niet vaccineren tijdens een pandemie 
zie ik het nut niet direct van adviezen van de Gezondheidsraad. Dezelfde data tweemaal 
bestuderen, die betrekking hebben op dezelfde omstandigheden en vergelijkbare populaties, 
is onnodig, kost tijd, en is potentieel verwarrend.’ Bron: Het Parool, 4 februari 2022. 

Amphia-longarts: ‘Het Omikron-doemscenario is gelukkig geen waarheid 
geworden’ 

De Omikron-variant mag dan al weken razendsnel om zich heen grijpen en tot een 
recordaantal coronabesmettingen leiden, in de ziekenhuizen is het betrekkelijk rustig. ‘We 
kunnen steeds opgeluchter ademhalen’, zegt longarts Simone Van der Sar van het Bredase 
Amphia Ziekenhuis. 

De vrees die in december leefde, en op basis waarvan het kabinet een lockdown gelastte, is 
niet uitgekomen. ‘Omikron zou voor een enorme piek in de ziekenhuizen zorgen. Daar was 
iedereen bang voor. Maar gelukkig is dat scenario geen waarheid geworden. En dat is gezien 
de enorme besmettingscijfers best bijzonder’, aldus Van der Sar. 

Het grootste deel van de Covid-patiënten heeft milde klachten. Vaak hoeven ze maar enkele 
dagen te blijven en dan kunnen ze weer naar huis, aldus Simone van der Sar, longarts in het 
Amphia Ziekenhuis. 

Ze toont de cijfers uit haar eigen ziekenhuis. Nog geen twintig mensen met Covid-19 op dit 
moment, onder wie enkelen die er zo slecht aan toe zijn dat ze op de intensive care zijn 
beland. Landelijk gezien is een lichte stijging van het aantal opnames waarneembaar. Vrijdag 
lagen in de ziekenhuizen 1366 patiënten, van wie 214 mensen op de ic. 

De verschillen met eerdere coronagolven zijn legio, legt Van der Sar uit. ‘Toen zag je 
bijvoorbeeld veel meer patiënten met heftige longontstekingen. Die kom je nu echt veel minder 
tegen.’ Ook is de opnameduur van de gemiddelde Covid-patiënt veel korter dan in eerdere 
golven. ’Het grootste deel van de Covid-patiënten heeft milde klachten. Vaak hoeven ze maar 
enkele dagen te blijven en dan kunnen ze weer naar huis. Omikron ontziet bij veel mensen de 
longen en treft vooral de bovenste luchtwegen. De klachten zijn hierdoor stukken minder.’ 

De behandeling in het ziekenhuis van mensen met Covid is niet veel anders dan tijdens 
eerdere golven. ‘Mensen moeten aan de zuurstof, krijgen ontstekingsremmers als ze een 
longontsteking hebben. Dat is niet veranderd. Wat wel anders is, is dat we bij de deltavariant 
bepaalde antistoffen konden toedienen bij mensen die een verminderde afweer hadden. 
Omikron is daar niet gevoelig voor.’ 

Het landelijk beeld is dat er steeds meer mensen met corona, maar niet door corona worden 
opgenomen. Het RIVM maakt sinds kort onderscheid tussen patiënten die vanwege hun 
coronabesmetting naar het ziekenhuis moeten en patiënten die voor een andere aandoening 
komen, maar eenmaal in het ziekenhuis ook positief op Covid testen. 

‘Ook in ons ziekenhuis merken we dat steeds meer. Driekwart van de Covid-patiënten komt 
daadwerkelijk om die reden hier, bij een kwart gaat het wat Covid betreft om ‘bijvangst’. Maar 
ik wil er aan toevoegen dat dit niet altijd even makkelijk te definiëren is.  Als bijvoorbeeld een 
vrouw van 80 valt en haar heup breekt. Vervolgens wordt ze in het ziekenhuis opgenomen en 
dan blijkt dat ze ook Covid heeft. Dan kan het best zo zijn dat Covid ervoor gezorgd heeft dat 
haar zuurstofgehalte verlaagd is en dat ze om die reden is gevallen. De toedracht, zeker bij 
ouderen, is niet altijd even duidelijk. Het is allemaal niet zwart-wit, en dat maakt het lastig.’ 

Het gaat vooral om patiënten met andere aandoeningen en/of een verminderde afweer die nu 
met Covid in het Amphia Ziekenhuis liggen. ‘Wat je verder ziet is dat de patiënten die er slecht 
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aan toe zijn, met een longontsteking aan de zuurstof op de ic moeten, ongevaccineerd zijn of 
mensen die afweerstoornissen hebben.’ 

Zoals gezegd leidt Omikron tot een minder heftig ziektebeeld, dus minder longontstekingen. 
‘Dat in combinatie met een hoge (booster-)vaccinatiegraad en meer immuniteit onder de 
bevolking omdat veel mensen Covid hebben doorgemaakt maakt dat we steeds opgeluchter 
kunnen ademhalen.’ 

Toch houdt Van der Sar een slag om de arm, het zou zomaar eens kunnen dat het aantal 
mensen dat met Covid de komende tijd in het ziekenhuis belandt opnieuw zal stijgen. ‘Omdat 
je ziet dat het aantal besmettingen in de oudere leeftijdsgroepen toeneemt. Als het virus écht 
weer toeslaat onder ouderen of als de immuniteit afneemt, wat er gaat dan gebeuren? 
Bovendien kampen we nu eerder met het probleem, al geldt dat voor alle sectoren in de 
samenleving, dat we te maken hebben met uitval van personeel wat het allemaal zeer 
uitdagend maakt. Vooral gezien het feit dat we nu heel druk zijn met het inhalen van de zorg 
die uitgesteld is.’ Bron: BN De Stem, 4 februari 2022.  

Protestcoalitie met Mona Keijzer wil einde aan coronapas: ‘schaf QR-code 
nu af’  

Een groep met onder meer voormalig CDA-staatssecretaris Mona Keijzer pleit voor het direct 
afschaffen van het coronatoegangsbewijs in alle vormen. Nu de Omikron-variant het 
overneemt, heeft de QR-code volgens haar nog minder nut en vormt het een nog grotere 
inbreuk op grondrechten. 

 ‘Dit is het moment om na te denken over de toekomst. De inbreuk op grondrechten is niet 
noodzakelijk, laat staan proportioneel’, schrijven Keijzer en anderen in de verklaring. De 
politica werd in september uit het kabinet gezet omdat ze openlijk afstand nam van de 
coronapas, ook in de CDA-Kamerfractie was geen plek meer voor Keijzer na de 
vertrouwensbreuk. Ze kondigde daarna aan om van buiten het parlement aan het coronadebat 
mee te doen. 

‘We willen een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een 
gezondheidspas. Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen 
coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de gereedschapskist van een vrije democratie. 

Wij roepen de regering en het parlement op om per direct het coronatoegangsbewijs in 
Nederland af te schaffen’. 

Onder meer professor Jan Rotmans, CDA-fractievoorzitter van Amsterdam Diederik 
Boomsma, oud-Kamerleden Marianne Thieme, Michel Rog en Joël Voordewind, Guido Weijers 
en Duncan Stutterheim ondertekenden het statement. Ook platforms als De Vierde Golf, 
Studenten in Verzet steunen de oproep. 

De ondertekenaars menen dat een coronapas (1, 2 en 3G) een ‘ongerechtvaardigde inperking’ 
van grondrechten is. ‘Burgers kunnen door sociale of economische omstandigheden worden 
gedwongen een medische behandeling te ondergaan die zij eigenlijk niet willen. Dat is 
fundamenteel in strijd met de integriteit van het lichaam. Ook zorgt het voor uitsluiting en 
isolatie van niet-gevaccineerde burgers. Tenslotte draagt het bij aan de toenemende polarisatie 
en verdeeldheid in onze maatschappij. De maatschappelijke nadelen van dit systeem en de 
kosten van de benodigde infrastructuur staan niet in verhouding tot de kleine vermindering 
van virusverspreiding die het oplevert'.  

Keijzer hoopt dat de politiek nu tot inkeer komt, meldt ze in een toelichting: ‘Die coronapas 
heeft echt maar een heel beperkt effect, dat blijkt ook uit de TU Delft-studie. Als je het overal 
zou invoeren -behalve thuis- daalt het aantal infecties met 15 procent, dan heb je het over 
2G. En 3G is het effect nog kleiner. Maar bedenk even dat je grondrechten danig inperkt. Dat 
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mag alleen als het doel glashelder is en het middel effectief is. Het sluit mensen uit, het 
polariseert, heeft grote gevolgen voor jongeren en ondernemers. Doe dit niet, zeggen wij.’ 

Ook in de Tweede Kamer neemt de kritiek op de coronapas toe. Een motie om de coronapas 
af te schaffen kreeg dinsdag steun van een derde van de Tweede Kamer. PVV, SP, PvdD, 
Forum, JA21, Denk, SGP, Groep Van Haga, en BBB willen er per direct vanaf, maar de andere 
partijen niet. 

Keijzers eigen CDA staat overigens nog wel achter de coronapas (3G). Al twijfelt de partij nog 
over 2G, het protocol waarbij ongevaccineerden niet welkom zijn op bepaalde plekken. Het 
kabinet zou liefst over dat middel ‘in de gereedschapskist’ beschikken, maar mogelijk is een 
meerderheid van de Tweede Kamer tegen. Komende donderdag wordt daarover gestemd. Als 
de PvdA ook tegen is, sneuvelt 2G. Bron: AD, 4 februari 2022. 

Handtekeningen petitie Keijzer tegen coronapas stromen binnen 

Het gaat hard met de ondertekening van de petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer 
voor onmiddellijke afschaffing van het coronatoegangsbewijs (CTB).  

Tegen het middaguur stond de teller op bijna 120.000. Het is zo druk dat de webpagina soms 
even vastloopt. De oproep aan het kabinet-Rutte ging gisteren in de lucht. De petitie verwijst 
naar een manifest onder het motto Onverdeeld Open. Een groep met onder meer voormalig 
CDA-staatssecretaris Mona Keijzer pleit voor het direct afschaffen van het 
coronatoegangsbewijs in alle vormen. 

Nu de Omikron-variant het overneemt, heeft de QR-code volgens haar nog minder nut en 
vormt het een nog grotere inbreuk op grondrechten. ‘Nu duidelijk wordt dat ook dit 
coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de 
‘gereedschapskist’ van een vrije democratie. Bron: AD, 4 februari 2022. 

De petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer heeft inmiddels 
meer dan 250.000 handtekeningen gekregen 

De petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer voor onmiddellijke afschaffing van het 
coronatoegangsbewijs (CTB) heeft inmiddels meer dan 250.000 handtekeningen gekregen.  

De petitie verwijst naar een manifest onder het motto Onverdeeld Open. Daarin pleit een brede 
coalitie van prominenten voor het heropenen van de samenleving zonder coronapas.  

'Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen 
coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de 'gereedschapskist' van een vrije democratie. 
Wij roepen de regering en het parlement op om het coronatoegangsbewijs per direct af te 
schaffen', zeggen ze. 'De schade die erdoor wordt veroorzaakt, staat niet in verhouding tot 
eventuele voordelen voor de volksgezondheid.' Ze noemen de coronapas een 'inbreuk op 
grondrechten' die 'niet noodzakelijk is, laat staan proportioneel'. 

Onder de opstellers van het manifest zijn ex-politici, medici, juristen, ondernemers en 
wetenschappers. Zo staan de namen van de oud-Kamerleden Joël Voordewind (ChristenUnie), 
Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Michel Rog (CDA), evenals hoogleraar Jan 
Rotmans, cabaretier Guido Weijers en de regisseurs Dick Maas en Martin Koolhoven onder 
de oproep. Bron: AD, 5 februari 2022. 

Scholen krijgen de mogelijkheid om zelftesten te verstrekken aan 
kinderen in de groepen 1 tot 6 

Scholen krijgen de mogelijkheid om zelftesten te verstrekken aan kinderen in de groepen 1 tot 
en met 5, als hun ouders zelftesten bijvoorbeeld niet zelf kunnen betalen. Ook bij een grote 
uitbraak moet het mogelijk worden jongere kinderen op de basisschool een zelftest mee te 
geven, laat het ministerie van Onderwijs weten. 
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Het beleid is om kinderen in de groepen 6 tot en met 8 net als docenten twee keer per week een 
zelftest te laten doen, ook als ze geen klachten hebben. Testen is wel vrijwillig. Dat wordt 
voorlopig doorgezet, de overheid verstrekt de tests aan de scholen. Nu komt er dus een 
mogelijkheid bij. 

In 'specifieke situaties' kunnen de tests aan jongere leerlingen worden verstrekt. Het 
ministerie benadrukt dat het 'niet de bedoeling is dat leerlingen van de groepen 1 tot en met 
5 preventief twee keer per week gaan zelftesten. Dat dringende advies geldt alleen vanaf groep 
6 en blijft ook alleen gelden vanaf groep 6'. Bron: AD, 4 februari 2022. 

Dit weekeinde zullen minder intercity's en sprinters dan normaal rijden 

Dit weekeinde zullen minder intercity's en sprinters dan normaal rijden, 
vanwege personeelsuitval bij de NS door het hoge aantal coronabesmettingen. De NS adviseert 
reizigers voordat ze met de trein willen om de reisplanner te gebruiken. 

Het gaat om de trajecten Amsterdam Centraal - Den Haag Centraal, Schiphol - 
Arnhem/Nijmegen, Utrecht Centraal - Hoofddorp en de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam 
en Rotterdam. 

De NS had eerder al gemeld dat op het laatstgenoemde traject minder intercity's (IC-direct) 
zullen rijden. Ook afgelopen weekend reden op verschillende plaatsen in het land minder 
treinen door problemen met het rooster. 

De spoorvervoerder kampt al langere tijd met personeelsproblemen als gevolg van het hoge 
aantal besmettingen. Vanaf maandag schaalt de NS daarom structureel af en rijden er op 
trajecten waar nu zes treinen per uur rijden er nog vier. Bron: AD, 5 februari 2022. 

In de Verenigde Staten is vrijdag de 900.000ste coronadode geteld  

In de Verenigde Staten is vrijdag de 900.000ste dode geteld die is overleden aan de gevolgen 
van een coronabesmetting. Dat meldt de Johns Hopkins-universiteit. Half december werd de 
grens van 800.000 overschreden. 

Het aantal nieuwe Omikron-besmettingen daalt hard in de VS, maar gemiddeld vallen 
er dagelijks nog 2400 coronadoden. 

In de VS is de vaccinatiegraad blijven steken op 64 procent, al bestaan er flinke regionale 
verschillen. Slechts 27 procent van de Amerikanen heeft een boosterprik gehad, volgens data 
van gezondheidsagentschap CDC. Bron: AD, 5 februari 2022. 

Dit weekeinde zullen minder intercity's en sprinters dan normaal rijden 

Dit weekeinde zullen minder intercity's en sprinters dan normaal rijden, 
vanwege personeelsuitval bij de NS door het hoge aantal coronabesmettingen. De NS adviseert 
reizigers voordat ze met de trein willen om de reisplanner te gebruiken. 

Het gaat om de trajecten Amsterdam Centraal - Den Haag Centraal, Schiphol - 
Arnhem/Nijmegen, Utrecht Centraal - Hoofddorp en de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam 
en Rotterdam. 

De NS had eerder al gemeld dat op het laatstgenoemde traject minder intercity's (IC-direct) 
zullen rijden. Ook afgelopen weekend reden op verschillende plaatsen in het land minder 
treinen door problemen met het rooster. 

De spoorvervoerder kampt al langere tijd met personeelsproblemen als gevolg van het hoge 
aantal besmettingen. Vanaf maandag schaalt de NS daarom structureel af en rijden er op 
trajecten waar nu zes treinen per uur rijden er nog vier. Bron: AD, 5 februari 2022. 
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De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is besmet met het coronavirus. ‘Na milde 
symptomen te hebben ervaren, testten mijn vrouw en ik beiden positief op Covid-19’, twitterde 
Erdogan. ‘We hebben gelukkig een milde infectie, waarvan we weten dat deze het gevolg van 
de Omikron-variant is.’ Bron: AD, 5 februari 2022. 

 

De roep om nog meer maatregelen los te laten wordt steeds luider 

De roep om nog meer maatregelen los te laten wordt steeds luider. Het OMT zal het kabinet 
daar komende week over adviseren. Het coronavirus, en met name de Omikron-variant 
gaat onderwijl razendsnel rond. Het aantal besmettingen is torenhoog en ook het aantal 
ziekenhuisopnames zit in de lift. Toch blijft het op de ic's rustig. 

'Als eerder blijkt dat het beeld gunstiger is, dan laten we het niet na om dat door te geven', 
zeggen OMT-leden Jaap Van Dissel en Jacco Wallinga tegen de NOS. ‘We gaan natuurlijk niet 
drie weken wachten omdat we eerder drie weken hebben gezegd.’ Op de vraag of het 
evenwel nog drie weken kan duren eer de piek in zicht is, antwoordt modellenmaker Wallinga:  

‘Ja, dat zou kunnen. Maar het zou ook over anderhalve week kunnen zijn. Het zou ook nog 
langer kunnen zijn. Dat weten we gewoon niet.’ Extra maatregelen komen er niet. ‘De golf zal 
pas weer dalen als er voldoende mensen zijn besmet, en de immuniteit in de samenleving zo 
groot is dat het virus zich minder snel kan verspreiden.’ Bron: AD, 5 februari 2022. 

Zo'n vijftig leden van het 290 koppige Iraanse parlement hebben corona 

Zo'n vijftig leden van het 290 koppige Iraanse parlement hebben het coronavirus onder de 
leden, meldt een van de parlementsleden vandaag. Vooral Omikron zorgt voor uitval onder de 
politici, zegt Alireza Salimi. In april vorig jaar moest het parlement de zittingen twee weken 
staken vanwege een uitbraak onder de leden. 

Een aantal parlementariërs kwam toen te overlijden aan de gevolgen van Covid-19. Salimi laat 
weten dat de zittingen deze week met inachtneming van de regels zullen worden gehouden. 
Iran werd de afgelopen dagen geconfronteerd met hoge dagelijkse besmettingscijfers. 
Ruim 30.000 per dag. 

De afgelopen 24 uur is het aantal nieuwe corona-infecties gedaald tot 23.130, volgens het 
ministerie van Volksgezondheid. Iran heeft tot nu toe 6,5 miljoen besmettingen vastgesteld en 
officieel 132.500 sterfgevallen gemeld. Van de 85 miljoen Iraniërs zijn meer dan 50 miljoen 
mensen volledig gevaccineerd. Zo'n 19 miljoen van hen hebben ook een aanvullende 
coronaprik gehad. Bron: AD, 5 februari 2022. 

Het ging woensdag in het Belgische Kampenhout niet helemaal goed bij het zetten van 
de boosterprikken voor kinderen  
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Het ging woensdag in het Belgische Kampenhout niet helemaal goed bij het zetten van 
de boosterprikken voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud. De kinderen die werden 
gevaccineerd, kregen een dosis die eigenlijk voor volwassenen was bedoeld. Daarnaast werd 
er geprikt met het vaccin van Moderna in plaats van met Pfizer. 

De ouders werden pas vrijdagavond op de hoogte gebracht, schrijft Het Laatste 
Nieuws. Laetitia, moeder van de 5-jarige Ella en 8-jarige Manu, is ongerust. ‘Mijn kinderen 
hadden koorts na hun prik, maar lijken nu gezond. Toch maken we ons zorgen.’ Moderna is 
niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen onder de 12 jaar. Bron: AD, 5 februari 2022.  

Ella (5), Manu (8) en 19 andere kinderen kregen per vergissing boosterprik 
voor volwassenen: ‘Wees alert voor bijwerkingen en bel bij twijfel met 
huisarts’ 

In het vaccinatiecentrum van Kampenhout hebben woensdag 21 kinderen een boostervaccin 
voor volwassenen gekregen, terwijl ze eigenlijk hun tweede Pfizerprik hadden moeten krijgen. 
De 5- tot 11-jarigen kregen naast een zwaardere dosis, ook nog eens een ander vaccin -
Moderna- toegediend. De ouders werden pas vrijdagavond op de hoogte gebracht. Laetitia (40), 
moeder van Ella (5) en Manu (8), is ongerust. ‘Mijn kinderen hadden koorts na hun prik, maar 
lijken nu gezond. Toch maken we ons zorgen.’ Agentschap Zorg & Gezondheid vraagt 
waakzaam te zijn voor bijwerkingen. Moderna is niet goedgekeurd om toe te dienen aan 
kinderen onder de 12.  Bron: Het Laatste Nieuws, 5 februari 2022. 

 

Trots in volledige sportoutfit, vlug gaan aantrekken in huis. ‘Ik ben buiten adem. Ik heb te 
snel willen zijn. Zonder mijn zuurstoftank? Neen, dat gaat niet.’ © Photo News 

Guy (63) was één van de allereerste covid-patiënten: ‘Ik moet kiezen: nog 
zo'n vijf jaar leven of een dubbele longtransplantatie ondergaan’ 

Guy Jansen (63) uit Mol was een sportduivel. En dat is de enige verklaring waarom hij nog 
leeft. Na twee jaar revalideren van Covid heeft hij alsnog een onmogelijke knoop door te 
hakken: kiezen voor een dubbele longtransplantatie of voor de zuurstoffles die hij in een tasje 
op z’n rug draagt voor de rest van zijn leven, geschat op nog zo'n vijf jaar. Bron: Het Laatste 
Nieuws, 5 februari 2022. 
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Guy Jansen was één van de eerste coronapatiënten in België. Hij lag acht weken in coma en 
kroop door het oog van de naald. Zijn longen zijn onherstelbaar kapot, zijn hart is zwaar 
belast, zijn nieren werken nog slechts voor de helft. Toch ziet de 63-jarige Belg er vandaag de 
dag vitaal uit, maar hij is snel buiten adem. 

‘Zonder mijn zuurstoftank? Neen, dat gaat niet’, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws. Na twee 
jaar revalideren van Covid-19 staat Guy voor een lastige keuze: kiezen voor een dubbele 
longtransplantatie of voor de zuurstoffles die hij in een tasje op z’n rug draagt voor de rest van 
zijn leven, geschat op nog zo'n vijf jaar. 'Ik moet kiezen', zegt hij. Bron: AD, 5 februari 2022. 

RIVM: Het kan nog weken duren voordat de piek is bereikt 

Nog nooit ging het coronavirus zo hard rond als nu. De afgelopen week zat er in elke straat in 
Nederland wel iemand in isolatie. Maar hoewel ook het aantal ziekenhuisopnames weer stijgt, 
blijft het op de ic's rustig. En dus wordt de roep om nog meer maatregelen los te laten steeds 
luider. 

Volgende week vrijdag zal het Outbreak Management Team het kabinet daarover adviseren. 
Maar Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding, en RIVM-
modelleur Jacco Wallinga sluiten niet uit dat er sneller duidelijkheid komt. 

‘Als eerder blijkt dat het beeld gunstiger is, dan laten we het niet na om dat door te geven’, 
zeggen ze in gesprek met de NOS. 

In Denemarken hebben ze alle maatregelen - met uitzondering van testen, isolatie en 
quarantaine - losgelaten. Waarom kan het daar wel, en hier niet? 

Wallinga: ‘Je ziet daar nog steeds dat de ziekenhuisopnames toenemen. Ik ken de situatie 
daar niet precies, maar als je de ziekenhuisopnames daar vertaalt naar Nederland dan is het 
echt extreem hoog. Dus het is wel een risicovolle stap.’ 

Ze nemen een gok? 

Van Dissel: ‘Wat ik hoor van de Deense collega's is dat ze het daar heel belangrijk vonden dat 
de ic's niet heel zwaar belast worden, en dat dat een belangrijk eindpunt was. Dat was daar 
de reden om hierin voorop te gaan. En je moet niet vergeten dat Denemarken een aantal weken 
voorloopt op de situatie in Nederland, en in die zin niet direct te vergelijken is.’ 

In Denemarken zijn de ic's nooit in de problemen gekomen. In uw modellering van eind januari 
wordt er nog altijd rekening gehouden met zo'n 750 mensen op de IC in Nederland. Is dat niet 
veel te somber? 

Wallinga: ‘Ik kan me voorstellen dat dat binnenkort blijkt. Maar we moeten eerst de gegevens 
zien. Als je kijkt naar landen in West-Europa, hoeveel positieve testen, ziekenhuis- en IC-
opnames ze rapporteren, dat loopt gigantisch uit elkaar. Ik ben dan ook heel voorzichtig om 
te concluderen dat als het in een ander land redelijk laag is, dat het in Nederland ook zo zal 
zijn. Op dit moment krijgen we de gegevens van mensen die in Nederland met Omikron zijn 
opgenomen binnen. Het zou heel goed kunnen dat het meevalt, maar dat moeten we eerst 
zien.’ 

Een van de redenen dat het in de ziekenhuizen relatief rustig is, is dat Omikron in Nederland 
nog steeds niet hard rondgaat bij ouderen. Hoe groot is de kans dat het alsnog gaat gebeuren? 

Wallinga: ‘Daar houden we rekening mee. Maar we zien nu natuurlijk wel dat het echt anders 
lijkt te gaan dan hoe de vorige varianten zich verspreidden. Toen ging het in het begin erg bij 
de twintigers rond, en zagen we het daarna bij de andere leeftijdscategorieën opduiken. Nu 
lijkt de overstap naar andere leeftijdsgroepen net iets anders te gaan.’ 

De adviezen van het OMT zijn gebaseerd op de scenario's die Wallinga modelleert. Uit zijn 
laatste berekeningen concludeerde het OMT - voorafgaand aan de persconferentie van 25 
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januari - dat een versoepeling in de openingsuren mogelijk was, omdat de verpleeg- en IC-
afdelingen in de ziekenhuizen de verwachte golf net aan zouden kunnen. Met de nieuwe 
gegevens waar Wallinga op dit moment mee rekent zouden de scenario's er opnieuw gunstiger 
uit kunnen zien. 

Als nu bijvoorbeeld blijkt dat ouderen Omikron minder makkelijk krijgen, zal de verwachte 
golf dan minder groot zijn? 

Wallinga: ‘Dit is één voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld wat de kans is om op de IC te komen 
na een ziekenhuisopname, de ligduur in een ziekenhuis, de ligduur op de ic, daar zijn we nog 
steeds bezig om dat iets preciezer te krijgen. Al die dingen samen zorgen natuurlijk wel voor 
verschuivingen.’ 

Volgende week vrijdag zal het OMT het kabinet opnieuw adviseren. Maar elke dag komt er 
nieuwe info binnen. Waarom niet nu opnieuw de scenario's doorrekenen? 

Van Dissel: ‘Dat doen we ook. Maar om niet te hoge verwachtingen te scheppen hebben we 
wel gezegd dat er enige tijd overheen gaat. Maar we gaan natuurlijk niet drie weken wachten 
omdat we eerder drie weken hebben gezegd. Als eerder blijkt dat het beeld gunstiger is, dan 
laten we het ook niet na om dat door te geven.’ 

Anders dan in vorige golven worden er nu geen extra maatregelen genomen om het tij te keren. 
De golf zal pas weer dalen als er voldoende mensen zijn besmet, en de immuniteit in de 
samenleving zo groot is dat het virus zich minder snel kan verspreiden. 

Op dit moment zijn er zo'n 90.000 positieve testen per dag. Hoe hoog wordt de piek? 120.000, 
140.000? 

Wallinga: ‘Ik zou het heel graag willen weten. Maar dit zijn echt aantallen waarover we erg 
onzeker zijn. We lopen een beetje achter Denemarken aan en een klein beetje achter België. 
Als je dat vergelijkt dan zie je dat we nog wel even te gaan hebben.’ 

‘Dit soort vragen waren vrij simpel in het begin. Omdat er toen nog maar één variant was en 
niemand was gevaccineerd kon je dat nog wel beantwoorden. Nu is dat anders. Dat maakt het 
vrij ingewikkeld om te zeggen: bij dit punt hebben we groepsimmuniteit bereikt, of bij zoveel 
infecties zijn we klaar.’ 

Valt wel te zeggen wanneer de piek in ziekenhuisopnames wordt bereikt? Uit uw laatste 
modellering valt op te maken dat het eind februari zal zijn. 

Wallinga: ‘Dat zou heel goed kunnen. Het zit ergens in die buurt. De moeilijkste dingen in het 
model om te voorspellen zijn wanneer de piek is en hoe hoog die is. En we zitten nu in een 
situatie dat het nog onzekerder is.’ 

Maar het kan dus nog wel drie weken duren? 

Wallinga: ‘Ja, dat zou kunnen. Maar het zou ook over anderhalve week kunnen zijn. Het zou 
ook nog langer kunnen zijn. Dat weten we gewoon niet.’ 

Als we nog meer versoepelen, is de golf ook sneller voorbij. Stel dat nu blijkt uit de nieuwste 
modellering dat de zorg in brede zin het aankan, wat er is dan nog op tegen om meer 
maatregelen los te laten? 

Van Dissel: ‘We moeten natuurlijk niet vergeten dat het ook bij jongeren tot 
ziekenhuisopnames kan leiden. We hebben ook long covid, die we ook niet willen doen 
toenemen. Er zijn meerdere afwegingen dan alleen ic-opnames.’ 

U noemt long covid. Maar de vraag is of het in totaal tot meer besmettingen gaat leiden als er 
wordt versoepeld. Het gaat vooral sneller. Voor long covid maakt dat wellicht geen verschil. 
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Van Dissel: ‘Zeker. Maar het is ook zo dat we graag iedereen de kans geven om de 
boostervaccinatie te gebruiken. En als het aantal infecties heel hoog is in de bevolking, zorgt 
dat voor veel uitval op het werk, ook in de zorgketen. Uiteindelijk zijn er meerdere 
overwegingen. De vraag is of je het allemaal moet willen versnellen.’ Bron: NOS, 5 februari 
2022.  

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het afgelopen etmaal 
gelijk gebleven 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal ongeveer 
gelijk gebleven. Er worden momenteel 1363 coronapatiënten verzorgd. Dat zijn er 3 minder 
dan vrijdag, zo valt op te maken uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 

Wel steeg het aantal zieke coronapatiënten op de intensive care afdelingen afgelopen etmaal. 
Daar liggen nu 229 patiënten, 15 meer dan vrijdag toen er 214 ernstig zieke coronapatiënten 
op de ic lagen. 

Op de verpleegafdelingen nam het aantal opgenomen coronapatiënten af met 18. Medewerkers 
zorgen daar nu voor 1134 patiënten met corona. Bron: AD, 5 februari 2022. 

Er zijn door het RIVM 41.798 positieve tests geregistreerd het afgelopen 
etmaal 

Er zijn door het RIVM 41.798 positieve tests geregistreerd het afgelopen etmaal. Dat aantal 
geeft niet het werkelijk aantal besmettingen weer. Er is sprake geweest van een storing bij de 
GGD. Ook is er nog een achterstand van 176.000 tests die nog niet doorgegeven zijn aan het 
RIVM. Dat is het hoogste aantal ooit. Bron: AD, 5 februari 2022. 

Ggz wil in OMT: ‘Geestelijke gezondheid staat te zwaar onder druk’ 

Vertegenwoordigers van de geestelijke gezondheidszorg moeten een plek krijgen in het 
Outbreak Management Team (OMT). Dat bepleit de ggz in Brabant. Koepelorganisatie de 
Nederlandse ggz ondersteunt het pleidooi. 

Na alle aandacht voor de medische zorg is het volgens de ggz nu tijd voor de geestelijke 
gezondheidszorg. De extra druk van mensen met mentale klachten vanwege corona is zo groot 
dat de wachtlijsten straks niet meer te overzien zijn.  

In een brandbrief aan minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid eist de ggz een stoel aan 
de OMT-tafel op en meer aandacht voor het personeel. Daarnaast zou de ggz betrokken 
moeten worden bij de toekomstplannen voor de pandemische paraatheid, aldus de 
zorgprofessionals.  En: ‘Het lijkt het alsof de psychische gezondheid als minder belangrijk 
beschouwd wordt of niet vanzelfsprekend behoort tot het medische domein.’ 

‘Hoe meer aandacht het OMT heeft voor deze sector, hoe beter’, aldus woordvoerder Caroline 
van Overbeeke van koepelorganisatie de Nederlandse ggz.  

Wachtlijsten in de ggz waren er altijd al, personeelstekort ook. Maar na onderzoek onder het 
personeel van ggz-instellingen in Brabant (waaronder de GGZ Breburg, WNB, Oost-Brabant, 
Eindhoven en Reinier van Arkel) trekt de branche nu aan de bel. 30 tot 50 procent van de 
medewerkers ervaart grote druk en er ligt een burn-out op de loer. ‘Personeel geeft aan tijdelijk 
of helemaal te willen stoppen’, zegt GZ-psycholoog Lars De Vroege.  

Mensen zijn na twee jaar revalidatie fysiek misschien hersteld, maar komen nu massaal bij 
ons vanwege de mentale impact. 

Dat komt op een zeer slecht moment, want de vraag naar mentale hulp stijgt snel. De Vroege: 
‘Het zijn jongeren die vooral dankzij de beperkingen mentale problemen ervaren, mensen die 
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fysiek inmiddels hersteld zijn van corona, maar geestelijk nog hulp nodig hebben en mensen 
die door Covid zoveel angst en dwang hebben ontwikkeld dat ze er zelf niet meer uit komen.’   

Na de eerste coronagolf meldden zich in één maand drieëntachtig mensen met mentale 
klachten ten gevolge van de pandemie bij GGz Breburg. En dat aantal blijft oplopen, waardoor 
de instelling de vraag nauwelijks aan kan. ‘Vorig jaar heeft onze jeugdafdeling vier maanden 
lang alleen maar spoedgevallen kunnen aannemen’, zegt psychiater en bestuurslid van GGz 
Breburg Alex de Ridder. Dus schreef hij, samen met De Vroege en klinisch psycholoog 
Anneloes van den Broek de brandbrief.  

‘Eerst was er, uiteraard, met name aandacht voor de medewerkers in ziekenhuizen en 
intensivecares. Heel begrijpelijk, want deze sector was per slot van rekening de eerste waar 
een groot beroep op werd gedaan. Maar nu ligt die bal bij ons. Mensen zijn na twee jaar 
revalidatie fysiek misschien hersteld, maar komen nu massaal bij ons vanwege de mentale 
impact’, legt psycholoog De Vroege uit. Van den Broek voegt daar aan toe: ’We staan op dit 
moment aan het begin van een nieuwe fase van de pandemie waarin het behoud van mentale 
gezondheid een steeds belangrijker onderwerp zal worden.’ 

Aanmeldingen voor ggz zijn significant toegenomen, met name onder jongeren. De Commissie 
Actuele Nederlandse Suïcideregistratie, laat in 2021 een stijging van 15 procent van suïcides 
onder jongeren zien. ‘We kunnen dit niet negeren’, aldus De Vroege. Bron: BD, 5 februari 
2022. 

De Omikron-variant houdt ook huis in Japan 

De Omikron-variant van het coronavirus houdt ook huis in Japan. Het Aziatische land 
registreerde de afgelopen 24 uur het hoogste aantal nieuwe infecties sinds het begin van de 
pandemie. Omroep NHK meldt dat er ruim 100.000 gevallen zijn vastgesteld. In de meeste 
Japanse regio's gelden nu restricties om de opmars van Omikron te remmen. Van de Japanse 
bevolking heeft minder dan vijf procent een boosterprik ontvangen. Bron: AD, 5 februari 2022. 

Hongkong meldt vandaag een recordaantal van 351 nieuwe 
coronabesmettingen 

Hongkong meldt vandaag een recordaantal van 351 nieuwe coronabesmettingen. Niet eerder 
sinds het uitbreken van de pandemie telde de stadstaat zoveel infecties op één dag. Het dwingt 
de overheid ertoe de huidige maatregelen aan te scherpen. Hongkong is inmiddels een van 
de meest geïsoleerde steden ter wereld. 

Het aantal toegelaten vluchten is met negentig procent 
gedaald en scholen, speeltuinen, sportscholen en veel andere locaties, zijn gesloten. 
Restaurants sluiten hun deuren om zes uur 's middags. De verplichting voor ambtenaren om 
thuis te werken is deze week verlengd en ook anderen krijgen het advies om thuis te blijven. 
Ook liggen er plannen om alle 7,5 miljoen inwoners binnenkort sneltesten te verstrekken. 

De angst bestaat dat de besmettingsgraad de komende dagen exponentieel zal toenemen. De 
oorzaak daarvan zou de viering van het Chinese Nieuw Jaar zijn. Gisteren werden er 131 
nieuwe coronagevallen gemeld. Het vorige record werd eind januari gehaald en stond op 164. 
Hongkong heeft tot nu toe officieel 14.000 Covid-19-gevallen vastgesteld en 213 
sterfgevallen aan het virus toegeschreven. Bron: AD, 5 februari 2022. 

Het protest in Canada tegen de coronamaatregelen breidt zich dit 
weekend uit  

Het protest in Canada tegen de coronamaatregelen breidt zich dit weekend uit naar meerdere 
steden als Toronto, Manitoba en Saskatchewan. De protestbeweging is van de grond gekomen 
door vrachtrijders die vanuit heel het land naar de hoofdstad Ottawa trokken en daar in het 
afgelopen weekend massaal voor het parlementsgebouw betoogden.  
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Dit weekend willen volgens Canadese media in tal van andere steden mensen het voorbeeld 
volgen en demonstreren tegen de beperkingen die uit naam van de volksgezondheid worden 
opgelegd. 

Boeren zijn in Toronto met allerlei landbouwvoertuigen, vooral tractors, naar het centrum 
gereden. Voor het parlementsgebouw van de provincie Québec in de gelijknamige hoofdstad 
hebben zich al sinds donderdag betogers verzameld. Ook is er in Toronto een grote betoging 
aangekondigd, net als in Manitoba en Saskatchewan. 

De premier van Saskatchewan is zelf een fel tegenstander van de vaccinatieplicht en zijn 
regering wil komende week bekendmaken wanneer alle coronamaatregelen worden 
afgeschaft. De premier van de naburige provincie Alberta gaat ook een datum vastleggen voor 
de afschaffing van alle coronamaatregelen. Het beleid wijkt vooralsnog sterk af van het beleid 
van de federale premier Justin Trudeau.  

De normaal drukke grensovergang naar de VS bij Coutts in Alberta is al dagen geblokkeerd 
door betogende Canadese truckers. Bron: AD, 5 februari 2022. 

 

© AFP / Dave Chan — Protesten in de Canadese hoofdstad Ottowa. 

In Canadese steden is zaterdag opnieuw geprotesteerd tegen de 
coronamaatregelen 

In Canadese steden is zaterdag opnieuw geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Sinds 
vorige week blokkeren boze vrachtwagenchauffeurs het centrum van de stad. In Toronto, 
Quebec City en Winnipeg trokken demonstraties enkele honderden deelnemers. In de 
hoofdstad Ottawa gingen volgens de politie zo'n vijfduizend mensen de straat op. Er wonen 
ongeveer een miljoen mensen in de stad in het Engels sprekende Ontario.  

De demonstraties komen voort uit het 'vrijheidskonvooi' van Canadese 
vrachtwagenchauffeurs die boos zijn over de vaccinatieplicht die geldt voor internationale 
vrachtrijders. Vorig weekend trokken de chauffeurs met hun trucks naar het 
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parlementsgebouw in het centrum van Ottawa. Sindsdien is het protest uitgegroeid tot een 
breder verzet tegen het coronabeleid van de regering van premier Justin Trudeau. Volgens de 
Canadese politie zijn de protesten goed georganiseerd en worden ze deels gefinancierd vanuit 
de Verenigde Staten. 

Minister van Verkeer Omar Alghabra riep zaterdag de protesterende vrachtwagenchauffeurs 
op naar huis te gaan. ‘De demonstranten in Ottawa hebben hun punt gemaakt. Het hele land 
heeft hun punt gehoord.’ 

Ook veel inwoners van Ottawa hebben genoeg van de bezetting van hun stad. Een 
internetpetitie waarin de politie wordt opgeroepen om in te grijpen is meer dan 40.000 keer 
ondertekend. Het hoofd van de hoofdstedelijke politie zei zegt echter onvoldoende agenten te 
hebben om de blokkades te beëindigen. Bron: AD, 6 februari 2022. 

 

© AFP — De coronaprotesten in Ottawa. 

In het land gaan zondag meerdere vaccinatielocaties dicht omdat zware 
windstoten verwacht worden 

Op meerdere plekken in het land gaan zondag de vaccinatielocaties tegen het 
coronavirus dicht, omdat het KNMI zware windstoten verwacht. Dat gebeurt met het oog op 
de veiligheid van bezoekers en vaccinatiemedewerkers, laten regionale GGD'en zaterdag 
weten. 

In en rond Rotterdam sluiten twee vaccinatielocaties, namelijk die bij de SS Rotterdam en die 
bij metrostation Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. In het noorden van Noord-Holland 
blijft de vaccinatielocatie in Middenmeer de hele zondag dicht. De priklocatie in Alkmaar blijft 
tot 14.00 uur dicht, en de mensen die daarvoor een afspraak hadden staan kunnen 's middags 
langskomen. Bron: AD, 5 februari 2022. 
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Zuid-Korea is zondag de één miljoen coronabesmettingen gepasseerd 

Zuid-Korea is zondag de één miljoen coronabesmettingen gepasseerd. Het land wordt de 
laatste weken getroffen door een recordaantal dagelijkse besmettingen wegens de verspreiding 
van de Omikron-variant van het coronavirus. 

Zondag werden 38.691 nieuwe besmettingen geteld, het hoogste aantal van de afgelopen twee 
jaar. Door de hoge vaccinatiegraad in het land, valt het met de sterftecijfers vooralsnog erg 
mee. Zondag overleden vijftien mensen aan de gevolgen van het virus, volgens het Koreaanse 
Controle- en Preventiebureau. 

In totaal heeft Zuid-Korea nu 1.009.688 coronabesmettingen geteld en zijn er 6.873 
doden gevallen. Bijna 86 procent van de 52 miljoen inwoners van het land is volledig 
gevaccineerd, waarbij meer dan 54,5 procent inmiddels een boostershot heeft gekregen. Bron: 
AD, 6 februari 2022. 

 

 

 

Het Marokkaanse luchtruim gaat weer open voor internationaal 
vliegverkeer 

Het Marokkaanse luchtruim gaat vanaf maandag weer open voor internationaal vliegverkeer. 
Veel mensen willen nu graag naar Marokko reizen, maar een aantal is afwachtend vanwege 
de coronaregels in het land, zegt voorzitter Bouchaib Saadane van het Samenwerkingsverband 
Marokkaanse Nederlanders (SMN). ‘Daarover gaan we komende week contact leggen met het 
consulaat van Marokko.’ 

Saadane weet dat onder Marokkaanse Nederlanders veel animo is om Marokko te bezoeken 
voor onder meer familiebezoek of vakantie. ‘Veel mensen zijn er jaren niet geweest en ook zijn 
er natuurlijk Marokkaanse Nederlanders die familie door corona hebben verloren en om die 
reden weer graag naar Marokko willen.’ 

Hij stelt dat de coronaregels voor een deel van de Marokkaanse Nederlanders reden kunnen 
zijn om niet al te voortvarend te zijn bij het boeken van een reis. Niet alleen is niet voor 
iedereen duidelijk welke regels precies gelden, ook kan de verplichte PCR-test, die ook geldt 
voor mensen die zijn gevaccineerd, een obstakel zijn. ‘Reizen wordt duurder als je zo'n PCR-
test nodig hebt, zeker als je met een heel gezin naar Marokko reist’, zegt Saadane. ‘Daarom 
willen we graag weten wat het nut is van een PCR-test voor mensen die toch al zijn 
gevaccineerd en meer uitleg krijgen over de coronaregels in algemene zin voor reizen naar 
Marokko.’ Bron: AD, 6 februari 2022. 

Ook in Rusland bereiken het aantal coronabesmettingen nieuwe hoogtes 

Ook in Rusland bereiken het aantal coronabesmettingen nieuwe hoogtes door de 
besmettelijke Omikron-variant. Gisteren registreerde het land 180.071 nieuwe gevallen van 
corona, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. 
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Het aantal doden is opvallend hoog in het land. 661 Russen zijn de afgelopen 24 uur gestorven 
vanwege corona. Sommigen denken dat dat komt door de lage vaccinatiegraad in het land: 
maar 47 procent van de Russen is volledig gevaccineerd. Bron: AD, 6 februari 2022. 

Portugal versoepelt vanaf maandag de coronamaatregelen voor reizigers 
uit de EU 

Portugal versoepelt vanaf maandag de coronamaatregelen voor reizigers uit de EU. Wie met 
een in de EU erkend bewijs van volledige vaccinatie aan de grens komt, hoeft geen 
aanvullende test meer te ondergaan, blijkt uit een zondag gepubliceerd regeringsbesluit. 

Portugal binnenkomen zonder test is ook mogelijk op vertoon van een digitaal EU-certificaat 
van herstel van Covid-19 van maximaal zes maanden geleden. Sinds begin december verplicht 
de Portugese regering reizigers van 12 jaar en ouder om negatieve coronatests in te dienen, 
ook als ze zijn ingeënt. Afgelopen donderdag besloot de regering de maatregel te beëindigen 
met ingang van zondag 00.01 uur.  

Het aantal ernstig zieke coronapatiënten blijft op recordniveau in Israël. Vandaag meldde het 
ministerie van Volksgezondheid 1.263 gevallen, het hoogste aantal sinds de start van de 
pandemie. Gisteren ging het al om 1.229 ernstig zieken. 

Daarvoor was het ruim een jaar geleden dat het cijfer nog hoger uitkwam. Op 26 januari 2021 
ging het om 1.185 ernstig zieken. Bron: AD, 6 februari 2022. 

Israëlische ziekenhuizen worstelen met het hoge aantal patiënten 

De Israëlische ziekenhuizen worstelen momenteel met het hoge aantal patiënten. De 
Omikrongolf begint anderzijds wel af te koelen, met een dalend aantal nieuwe besmettingen. 
Zondag rapporteerde Volksgezondheid 33.374 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd. Twee 
weken eerder was er nog een piek boven 85.000 gevallen. Sinds de uitbraak zijn er al 9.139 
coronagerelateerde overlijdens. 

Maandag versoepelt Israël de huidige coronaregels voor de 9,4 miljoen inwoners. Bron: AD, 6 
februari 2022. 

Chinese fans van de Olympische Spelen hebben te maken met lange 
wachtrijen en teleurstellingen in hun zoektocht naar souvenirs 

Chinese fans van de Olympische Spelen hebben te maken met lange wachtrijen en 
teleurstellingen in hun zoektocht naar souvenirs. De autoriteiten geven toe dat er te weinig 
hebbedingetjes zijn gemaakt met de beeltenis van de olympische mascotte, de 
populaire pandabeer Bing Dwen Dwen. 

Vanwege de coronaregels is het grotendeels onmogelijk voor fans om de Spelen bij te wonen. 
Veel Chinezen moeten dus genoegen nemen met de aankoop van een speelgoedpanda als 
aandenken. Het lijkt China echter niet te lukken om voldoende souvenirs te maken om te 
voldoen aan de vraag. 

Chinese media maken melding van lange rijen bij de belangrijkste souvenirwinkel in de 
hoofdstad Beijing. Ook op onlineverkoopsites zou Bing Dwen Dwen al niet meer te krijgen 
zijn. Op het Chinese sociale medium Weibo eisen gebruikers massaal dat de overheid iets doet 
aan het 'pandatekort'. Zij willen dat slechts één souvenir per huishouden mag worden 
verkocht. 

De Chinese organisatoren van het sportevenement wijten het tekort aan het Chinese 
nieuwjaar, dat samenvalt met de Spelen. Vanwege die vakantieperiode hebben veel 
fabrieksmedewerkers vakantie, wat de productie en levering van de souvenirs beïnvloedt. De 
autoriteiten beloven dat wordt gewerkt aan een oplossing voor het tekort van het aantal 
pandabeer-souvenirs. Bron: AD, 6 februari 2022. 
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In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 1344 mensen met 
corona 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 1344 mensen met corona, zo valt op te 
maken uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat 
aantal is lager dan zaterdag toen er 1363 coronapatiënten in de ziekenhuizen werden 
verzorgd. Vrijdag waren dat er 1366. 

Het aantal patiënten op de intensive cares daalde vergeleken met een dag eerder. Zondag 
worden daar 211 zieke coronapatiënten verzorgd, achttien minder dan de afgelopen dag toen 
dat er 229 waren. 

Op de verpleegafdelingen bleef het aantal patiënten met corona nagenoeg gelijk. Zaterdag 
lagen er 1134 coronapatiënten, zondag zijn dat er 1133. Bron: AD, 6 februari 2022. 

 

 

 

IOC pakt na klachten situatie in quarantainehotels Olympische Spelen 
aan 

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) werkt aan verbetering van de omstandigheden in 
de quarantainehotels op de Olympische Spelen van Peking, waar deelnemers die positief 
testen op het coronavirus naartoe worden gebracht. Vanuit de Duitse equipe waren klachten 
binnengekomen bij het IOC. 

‘Het is onze plicht en verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede omstandigheden’, vertelde 
IOC-directeur Christophe Dubi tijdens de dagelijkse persbriefing in Beijing. ‘We moeten zorgen 
dat de verwachtingen waargemaakt worden.’ 

De Duitsers, die te maken hebben met heel wat coronabesmettingen binnen hun olympische 
ploeg, hadden geklaagd over de kleine kamers, het eten en het gebrek aan 
trainingsmogelijkheden. ‘De situatie is onredelijk, dit moet verbeterd worden’, zei chef de 
mission Dirk Schimmelpfennig eerder in de week. De Duitsers lieten zondag weten dat de 
situatie dankzij inmenging van het IOC is verbeterd. Zo mogen de sporters nu eten bestellen 
dat in het olympisch dorp op het menu staat. Hun bestelling wordt dan afgeleverd in het 
quarantainehotel. 

Vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio klaagde de Nederlandse equipe openlijk over 
de ‘slechte omstandigheden’ in het quarantainehotel. Sportkoepel NOC*NSF riep toen ook de 
hulp in van het IOC en van de Nederlandse ambassadeur in Japan en dat leidde tot de nodige 
verbeteringen. TeamNL is op de Winterspelen in China vooralsnog ‘coronavrij’. Bron: AD, 6 
februari 2022. 
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De Losserse ondernemer Jurgen Keizers liet zaterdag 5 februari twee reclamevliegtuigjes 
boven Twente en de Achterhoek vliegen. De vliegtuigen vlogen op dezelfde dag dat de online 
petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer tegen de coronapas een grote vlucht 
nam. © Jurgen Keizers 
 
Ondernemer stuurt reclamevliegtuigen de lucht in - Keizers en Keijzer 
tegen coronapas 
 
De Losserse ondernemer Jurgen Keizers spreekt zich weer uit via vliegtuigreclame. Zaterdag 
vlogen er twee vliegtuigjes boven Twente en de Achterhoek met de tekst ‘Vrijheid voor een 
prikkie? en ‘Waarvoor neem jij een booster’. Hij is het niet meer eens met de coronapas. 
Toevallig op dezelfde dag dat de online petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer een 
grote vlucht nam. Haar oproep voor afschaffing van de pas werd vandaag ruim 210.000 keer 
ondertekend.  
 
‘Ik had absoluut geen idee dat mevrouw Keijzer ook vandaag zou komen met deze petitie. Maar 
ik ondersteun het van harte.’ zegt Jurgen Keizers. Volgens hem is het tijd om de verplichte 
‘vinkjes’ af te schaffen. Hij zegt dat de noodzaak volgens hem is verdwenen. Bron: AD, 5 
februari 2022. 
 
Half miljoen mensen steunt petitie Mona Keijzer tegen 
coronatoegangsbewijs 
 
Een half miljoen mensen is het eens met voormalig CDA-staatssecretaris Mona Keijzer, die 
vraagt om het coronatoegangsbewijs (CTB) onmiddellijk af te schaffen. De petitie die ze eind 
vorige week met een groep medestanders opzette, was zondagavond door een half miljoen 
mensen ondertekend. 
 
De groep van Keijzer schreef een manifest onder de naam Onverdeeld Open, waarin gepleit 
wordt voor opheffing van het toegangsbewijs bij onder meer horeca, theaters en vliegvelden. 
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Nu de Omikron-variant van het coronavirus dominant is, heeft de zogeheten QR-code minder 
nut en is het een te zwaar wapen in verhouding tot de opbrengst. 
 
Op de site petitie.nl regende het de afgelopen dagen digitale steunbetuigingen. Onder anderen 
professor Jan Rotmans, oud-Kamerleden Marianne Thieme en Joël Voordewind, 
filmregisseurs Dick Maas en Martin Koolhoven en cabaretier Guido Weijers sloten zich aan 
bij de boodschap van Keijer en co. De site liep geregeld vast vanwege een te grote toestroom. 
Een tweede petitie tegen het coronatoegangsbewijs is ook al 400.000 keer ondertekend, maar 
niet bekend is hoeveel mensen hun digitale handtekening hebben gezet onder beide petities.  
 

 
Cabaretier Guido Weijers sloot zich aan bij het manifest van Mona Keijzer en anderen © Guus 
Schoonewille 

 ‘Dit is het moment om na te denken over de toekomst. De inbreuk op grondrechten is niet 
noodzakelijk, laat staan proportioneel’, schrijven Keijzer en anderen in de verklaring. De 
politica werd in september uit het kabinet gezet omdat ze openlijk afstand nam van de 
coronapas, ook in de CDA-Kamerfractie was geen plek meer voor Keijzer na de 
vertrouwensbreuk. Ze kondigde daarna aan om van buiten het parlement aan het coronadebat 
mee te doen. 

‘We willen een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een 
gezondheidspas. Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen 
coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de gereedschapskist van een vrije democratie. 

Wij roepen de regering en het parlement op om per direct het coronatoegangsbewijs in 
Nederland af te schaffen’. 

De ondertekenaars menen dat een coronapas (1, 2 en 3G) een ‘ongerechtvaardigde inperking’ 
van grondrechten is. ‘Burgers kunnen door sociale of economische omstandigheden worden 
gedwongen een medische behandeling te ondergaan die zij eigenlijk niet willen. Dat is 
fundamenteel in strijd met de integriteit van het lichaam. Ook zorgt het voor uitsluiting en 
isolatie van niet-gevaccineerde burgers. Tenslotte draagt het bij aan de toenemende polarisatie 
en verdeeldheid in onze maatschappij. De maatschappelijke nadelen van dit systeem en de 
kosten van de benodigde infrastructuur staan niet in verhouding tot de kleine vermindering 
van virusverspreiding die het oplevert’. 
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De petitie tegen het coronatoegangsbewijs kreeg al een half miljoen handtekeningen © DG 

Keijzer hoopt dat de politiek nu tot inkeer komt, meldt ze in een toelichting: ‘Die coronapas 
heeft echt maar een heel beperkt effect, dat blijkt ook uit de TU Delft-studie. Als je het overal 
zou invoeren -behalve thuis- daalt het aantal infecties met 15 procent, dan heb je het over 
2G. En 3G is het effect nog kleiner. Maar bedenk even dat je grondrechten danig inperkt. Dat 
mag alleen als het doel glashelder is en het middel effectief is. Het sluit mensen uit, het 
polariseert, heeft grote gevolgen voor jongeren en ondernemers. Doe dit niet, zeggen wij.’ Bron: 
AD, 6 februari 2022. 

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 80.946 positieve 
coronatests geregistreerd 

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 80.946 positieve coronatests geregistreerd. 
Het werkelijke aantal nieuwe besmettingen ligt vermoedelijk hoger, want het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had de afgelopen dagen een achterstand. De systemen 
konden niet alle positieve testuitslagen doorgeven, omdat het er te veel waren. 

Zaterdag werden (gecorrigeerd) 54.010 positieve tests geregistreerd. Het zevendaags 
gemiddelde ligt zondag op 81.987 positieve testen. 

Rotterdam telde in de afgelopen dag 5319 geregistreerde positieve tests en Amsterdam 4130. 
In Utrecht werden 2626 positieve test geregistreerd en in Den Haag 2149. Daarna volgt 
Nijmegen met 1153. 

Het afgelopen etmaal werden er acht sterfgevallen doorgegeven. Dat zijn er drie minder dan 
zaterdag toen er (gecorrigeerd) elf sterfgevallen werden geregistreerd. Dat het overlijden van 
deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien 
kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden 
dat een coronapatiënt is overleden door de infectie. Bron: AD, 6 februari 2022. 

Het aantal positieve coronatests stijgt nog altijd sneller dan de overheid 
kan bijhouden 

Het aantal positieve coronatests stijgt nog altijd sneller dan de overheid kan bijhouden. De 
achterstand bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is voor de vijfde dag 
op rij toegenomen. Het instituut loopt nu 186.000 vastgestelde gevallen achter. Dat is het 
hoogste aantal ooit. 

De achterstand bedroeg zaterdag nog 176.000 positieve tests over negentien dagen. Vrijdag 
liep het instituut 124.000 vastgestelde gevallen achter. 

Bovendien zijn door een technische storing de cijfers omtrent de meldingen niet volledig 
doorgekomen bij het RIVM. Hierdoor is er een nog grotere onderrapportage. Er wordt hard 
gewerkt aan oplossingen om deze achterstand in te lopen en te verhelpen, meldt het RIVM. 
Bron: AD, 6 februari 2022. 
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Het Verenigd Koninkrijk meldt vandaag 54.095 coronabesmettingen 

Het Verenigd Koninkrijk meldt vandaag 54.095 coronagevallen. Dat is het laagste aantal 
sinds 14 december. De cijfers van Schotland zijn nog niet meegeteld, want die morgen 
maandag pas bekendgemaakt. 

Inmiddels hebben meer dan 17,8 miljoen mensen positief getest op het virus in het Verenigd 
Koninkrijk. Bron: AD, 6 februari 2022. 

Italië heeft zondag een daling van het aantal coronabesmettingen gemeld 

Italië heeft zondag een daling van het aantal coronabesmettingen gemeld, met 77.029 nieuwe 
besmettingen vergeleken met 93.157 op zaterdag. Ook stierven er zondag minder mensen dan 
op zondag: 229 om 375. 

Het aantal mensen dat tijdens de pandemie in het land positief heeft getest, staat inmiddels 
op meer dan 11,6 miljoen. Bron: AD, 6 februari 2022. 

De Chinese stad Baise in de provincie Guangxi is zondag 
in lockdown gegaan 

De Chinese stad Baise in de provincie Guangxi is zondag in lockdown gegaan nadat 98 
mensen positief testten op het coronavirus. Dat meldt China Central Television. Nog eens 87 
personen wachten nog op hun testresultaat. 

Mensen in Baise werden massaal getest nadat een persoon uit Shenzhen op 4 februari positief 
testte. Bron: AD, 6 februari 2022. 

Vele duizenden komen af op coronademonstratie in Rotterdam: ‘De 
wappies krijgen uiteindelijk toch gelijk’ 

Gevreesd werd voor ongeregeldheden, maar niets van dat. Vele duizenden 
coronademonstranten, van diverse pluimage, lieten zich niet tegenhouden door de regen en 
liepen in een vrolijke optocht door Rotterdam. 

Pas als de stoet over de Rotterdamse stadsbruggen trekt, wordt de omvang van de 
mensenmassa duidelijk. Op de Willemsbrug lopen nog demonstranten, als het begin van de 
optocht al over de Erasmusbrug gaat. ‘Liefde! Vrijheid! Geen dictatuur!’ klinkt het door de 
megafoons. ‘We zijn de leugens zat!’ En ook: ‘Rutte rot op!’ 

Vele duizenden betogers uit het hele land, zelfs uit België, zijn deze zondag naar Rotterdam 
getrokken. Het is een bont gezelschap; in legerkledij gehulde ‘veteranen’, alternatievelingen, 
‘brandweermannen voor vrijheid’ en uitgesproken complotdenkers. Met spandoeken variërend 
van ‘Baas In Eigen Arm’ tot aan ‘Stop Sado Pedo Elite’. Maar wat overheerst zijn de gele 
paraplu’s met rode hartjes. ‘Liefde en vrijheid’, zo staat erop geschreven. 

De organisatie Samen voor Nederland schat de opkomst op 15.000 personen. ‘Het was een 
fantastisch mooie dag. Aan de stoet kwam maar geen einde. Op een gegeven moment ging ook 
nog de zon schijnen’, zegt Mordechai Krispijn tevreden. 

Niet iedereen had rekening gehouden met een rustige dag. De vorige coronademonstratie in 
Rotterdam liep uit op rellen op de Coolsingel, waarbij in het nauw gedreven agenten schoten 
losten. Bovendien besloot de politie deze zondag ook nog te staken. Verder werd er gevreesd 
voor tegendemonstraties. 

Maar niets van de dat. De optocht, door de organisatie aangekondigd als ‘de grootste mars 
van de menselijke verbinding’, verliep redelijk vlekkeloos. De politie verrichte geen arrestaties 
en spreekt over een ‘gemoedelijk protest’. Al droegen de eerste demonstranten, bij het podium 
op de Binnenrotte, wel de historisch beladen Prinsenvlag met zich mee. Die werd gevoerd 
tijdens de 80-jarige Oorlog, maar wordt nu vooral geassocieerd met het extreemrechtse 
gedachtegoed. Enkele vlaggendragers waren gemaskerd. Ook werden er aan het begin enkele 
Feyenoord-hooligans gesignaleerd, met sjaals hoog opgetrokken voor het gezicht. 
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Als mensen het nodig vinden om die vlaggen mee te dragen, dan hebben ze de vrijheid om dat 
te doen, aldus Mordechai Krispijn.  

 

Demonstranten trekken over de Erasmusbrug © Media TV 

 
Daryl Grootfaam en Sonja Deijs: 'De coronamaatregelen passen niet bij Nederland en het 
Westen'. © AD  

‘Tachtig procent bestaat uit lieve mensen, mensen die bezorgd zijn over polarisatie en 
uitsluiting. Wij zijn niet per se tegen vaccinatie, maar voor medische vrijheid’, zegt Krispijn. 
De Prinsenvlaggen ziet hij liever niet, ‘maar het is historisch gezien geen NSB-vlag’. ‘Als 
mensen het nodig vinden om die vlaggen mee te dragen, dan hebben ze de vrijheid om dat te 
doen.’ 

De optocht zelf was daarentegen zelfs vrolijk te noemen. Verschillende wagens reden mee met 
aan boord een bandje of een dj. ‘Ik heb heerlijk gedanst: ik moest denken aan de Dance Parade 
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van vroeger. Er hing een festivalsfeer in de lucht’, zegt de 38-jarige Sonja Deijs uit Rotterdam. 
Maar de reden voor het samenzijn is haar ernst. Volgens Deijs moet er direct worden gestopt 
‘met de voorwaardelijke vrijheid’. ‘Zo van: je mag alles als je doet wat de overheid zegt, en je 
mag niets als je niet doet wat de overheid zegt. Wanneer gaat dit stoppen? Ik vind het echt 
zorgelijk dat dit helemaal niet duidelijk is.’  

Ze liep samen met de 44-jarige Daryl Grootfaam. ‘Ik snap dat af en toe crisismanagement 
nodig is. Maar de maatregelen gaan te ver, het past niet bij Nederland en het Westen. Dit lijkt 
meer op China’, zegt hij. 

Krispijn van Samen voor Nederland vindt de dag in Rotterdam een mooie opstap naar de 
demonstratie van 6 maart in Den Haag, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Dit wordt 
alleen maar groter. De wappies krijgen uiteindelijk toch gelijk’, zegt hij. 

 

 Coen Verplak van de Rotterdamse politie bij de protestmars © AD 

Coen Verplak over politieactie: ‘We raken uitgewoond. Moeten overwerken om minimale te 
kunnen doen’ 

Coen Verplak (64 jaar) offerde zijn vrije dag op om zondag actie te voeren voor een betere cao 
én actie tegen de werkdruk. Voor zichzelf, maar zeker voor zijn collega’s bij de Rotterdamse 
politie. ‘We moeten buitensporig veel diensten draaien. Alleen door over te werken kunnen we 
de noodzakelijke noodhulp leveren. We raken uitgewoond.’ 

Verplak is zelf leidinggevende op Rotterdam-Zuid, maar zit regelmatig op ‘de politiebus’. ‘Niet 
erg, maar ik moet ook mijn werk als leidinggevende kunnen doen.’ Werk dat extra belangrijk 
in een gebied waar agenten altijd op scherp moeten staan. 

‘We hebben op Rotterdam-Zuid alleen al tweeduizend meldingen van huiselijk geweld per jaar.’ 
Ook zijn er vele reanimaties, wordt er regelmatige geschoten of gestoken. ‘Soms zijn er maar 
twee rechercheurs voor tien tot vijftien zaken.’ Administratie van alle incidenten kost tijd maar 
is ook belangrijk ‘want we willen uiteindelijk ook mensen berecht krijgen.’ 

Op dagen als deze zondag, met een grote coronamars, is het alle hens aan dek. Bij de eigen 
protestmars van de politie loopt slechts één peloton van de ME mee over de Willemsbrug en 
Erasmusbrug, anderen staan op afstand paraat. Maar dit zijn al tientallen agenten, die door 
de ME-dienst minder tijd hebben als bijvoorbeeld wijk- of jeugdagent. Verplak: ‘Terwijl die 
juist zo belangrijk zijn in onze stad, waar kinderen van dertien jaar andere kinderen steken.’ 

Verplak, voorzitter van de Rotterdamse afdeling van de Nederlandse Politiebond, kijkt met 
spanning uit naar de komende maanden, als er mogelijk weer festivals zijn, volle 
voetbalstadions en nachtleven. ‘We weten nog niet of we een paar weken zomervakantie 
kunnen krijgen.’ Bron: AD, 6 februari 2022. 
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Foto ter illustratie. © ANP 

Maandag minder treinen vanwege personeelstekort bij NS en ProRail 

ProRail heeft maandag te weinig personeel bij de verkeersleidingspost in Utrecht en daardoor 
rijden die dag vanaf vroeg op de ochtend tot ongeveer 15.00 uur minder treinen op meerdere 
trajecten, twittert ProRail.  

Eerder werd gesproken over ‘vanaf 07.00 uur’, maar later voegde het bedrijf daaraan toe dat 
op enkele trajecten treinen ook al eerder dan 07.00 uur niet rijden. ‘En ook na 15.00 uur is 
er mogelijk nog wat hinder. Check de reisplanner goed voor actuele reisinformatie’, zo 
adviseert ProRail. 

Eerder maakte de NS ook al bekend dat bekend dat vanaf maandag minder treinen rijden 
door personeelstekorten wegens corona. De komende weken wordt de dienstregeling daarom 
in stappen afgeschaald. Op 21 februari wil de NS alle aanpassingen hebben doorgevoerd. 
Vanaf die datum rijdt 85 procent van alle NS-treinen. Op trajecten waar vorige week nog zes 
treinen per uur reden, wordt afgeschaald naar vier. Op trajecten waar vier treinen per uur 
reden, worden dat er twee. Door het tekort bij de verkeersleidingspost in Utrecht rijden 
maandag tussen 07.00 en 15.00 uur op de trajecten Eindhoven - Amsterdam, Den Haag - 
Amersfoort, Alphen aan den Rijn - Houten en Rotterdam - Arnhem minder treinen, zo meldt 
NS. De woordvoerster adviseert treinreizigers de reisplanner voor vertrek te raadplegen voor 
de actuele situatie. Bron: AD, 6 februari 2022. 

De situatie in de Canadese hoofdstad Ottawa loopt uit de hand 
 
De situatie in de Canadese hoofdstad Ottawa loopt uit de hand. Het centrum wordt al een 
week geblokkeerd door tegenstanders van de coronamaatregelen in het land. De burgemeester 
heeft de noodtoestand afgekondigd. 
 
Tientallen vrachtwagens leggen het verkeer in het centrum van Ottawa al dagenlang plat. ‘De 
toestand loopt volledig uit de hand, want het zijn de betogers die de wetten stellen’, zo zei 
burgemeester Jim Watson op een lokale radiozender. De betogers zijn volgens hem met veel 



129 
 

meer dan de politie. ‘We zijn de strijd aan het verliezen, we moeten de stad weer in handen 
krijgen.’ Bron: AD, 6 februari 2022. 
 

 

 © Reuters 

 

 
Xiomara Castro, de president van Honduras, heeft positief getest op het coronavirus. In een 
tweet zei ze milde symptomen te hebben. Bron: AD, 6 februari 2022. 
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Basisscholen in Staphorst maken al gebruik van luchtzuiveraars. Sindsdien zijn er nauwelijks 
coronabesmettingen in de klassen. © Wilbert Bijzitter 
 
Zeeuwse scholen proberen luchtzuiveraars in de klas uit 
 
Een raam open zetten is in oude schoolgebouwen vaak de enige manier van ventileren. Enkele 
Zeeuwse basisscholen plaatsen daarom binnenkort als proef luchtzuiveringsapparaten in 
klaslokalen. Ze hopen daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren.  
 
De gebouwen van De Ark in Oud-Vossemeer, de Jenaplanschool in Poortvliet en Het Kompas 
in Anna-Jacobapolder zijn oud, vertelt VPCO-bestuurder Maarten van der Kooij. ‘De enige 
optie is om deuren en ramen open te zetten. Dat is in de winter niet prettig.’ Een volledig 
nieuw ventilatiesysteem kost honderdduizenden euro’s. ‘Je moet dan de hele constructie van 
het gebouw aanpassen. Als je weet dat je nog twintig jaar in een gebouw zit, dan is dat 
misschien een optie, maar deze scholen komen binnen nu en zes jaar in aanmerking voor 
nieuwbouw. En we willen ook niet zeggen tegen leerlingen en ouders: ‘u heeft pech’.’ Bron: 
AD, 4 februari 2022. 
 
Het totaal aantal coronabesmettingen bij de Winterspelen van Beijing 
is  opgelopen naar 385 
 
Het totaal aantal coronabesmettingen bij de Winterspelen van Beijing is verder opgelopen 
naar 385. Dat is geteld vanaf 23 januari, toen de eerste deelnemers in de Chinese hoofdstad 
arriveerden. De organisatie meldde vandaag 24 nieuwe besmettingen bij deelnemers, onder 
wie twaalf sporters of teambegeleiders. 
 
De nieuwe gevallen kwamen uit een ronde van 74.000 tests, die op zondag waren afgenomen. 
Tien van de nieuwe besmettingen zaten bij de 142 mensen die zondag aankwamen in Peking. 
Bij de Nederlandse equipe, die meedoet met 42 atleten aan de Winterspelen, is tot dusverre 
niemand positief getest op het coronavirus. Bron: AD, 7 februari 2022. 
 
Nederland heeft de reisadviezen voor zeker twaalf landen buiten de 
Europese Unie aangescherpt 
 
Nederland heeft de reisadviezen voor zeker twaalf landen buiten de Europese Unie 
aangescherpt. Wegens de snel oplopende aantallen coronabesmettingen gelden Albanië, 
Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Costa Rica, Guyana, Libanon, Noord-Macedonië, 
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Panama, Suriname, Servië, Tunesië en Turkije vanaf dinsdag als zeerhoogrisicogebied. De 
kleurcode van de landen verandert niet en blijft oranje.  
 
Reizigers uit deze landen moeten bij aankomst in Nederland in quarantaine. De 
quarantaineverplichting geldt niet voor reizigers die minimaal zeven dagen voor hun reis naar 
Nederland een boosterprik hebben gekregen. Wel moeten alle reizigers die uit deze landen 
komen een negatieve coronatest kunnen overleggen. Een PCR-test mag bij vertrek maximaal 
48 uur oud zijn, een sneltest niet meer dan 24 uur. Bron: AD, 7 februari 2022. 
 
In Thailand daalde aantal buitenlandse toeristen met half procent door 
coronamaatregelen 
 
Thailand ontving bijna 40 miljoen buitenlandse toeristen in 2019. Ruim een kwart daarvan 
kwam uit China. Het aantal vakantiegangers daalde de afgelopen jaren, door strenge 
coronamaatregelen en een teruglopende vraag, naar zo'n half procent daarvan. Het gebrek 
aan toerisme-inkomsten heeft Thailand tijdens de coronacrisis miljarden gekost. 
 
In een poging daarvan iets terug te winnen, wil het land later deze maand overleggen 
met China en Maleisië over een zogenoemde 'reisbubbel', waarbij volledig gevaccineerde 
reizigers onder strenge voorwaarden vrij toegang tot Thailand krijgen. China heeft al 
aangegeven over de uitwisseling van toeristen te willen praten. Vorige week heeft Thailand een 
'Test & Go'-regeling ingesteld voor alle buitenlandse toeristen. 
 
Wie volledig is ingeënt en verzekerd is tegen ziektekosten mag, bij een negatieve testuitslag, 
de nu nog verplichte quarantaine overslaan. China daarentegen hanteert een zerotolerance-
beleid en kent een langdurige isolatie voor arriverende reizigers. Die inreisrestricties gelden 
ook voor uit het buitenland terugkerende Chinezen zelf. Bron: AD, 7 februari 2022. 
 
Leuk voor tijdens het thuiswerken, zo’n donzig dotje. Maar ze worden nu 
massaal gedumpt 
 
De konijnenopvangcentra van de Dierenbescherming zitten overvol. Ze kunnen de stroom 
afgestane en gedumpte konijnen bijna niet meer aan.  
 
Ook bij het Knaagspoor in Ridderkerk kan er geen Flappie meer bij. Gevolg: meer konijnen 
worden buiten gedumpt. Daar sterven ze vaak een pijnlijke dood. Bezint eer ge aan konijnen 
begint, waarschuwt de Dierenbescherming.  
Konijnen zijn nog te vaak een impulsaankoop, zeker in deze coronatijd. Leuk voor de afleiding 
tijdens het  thuiswerken, zo’n donzig dotje dat door huis hupt. Maar dat kan tegenvallen, want 
zo knuffelig zijn de meeste konijnen niet. En je hebt er niet één, maar twee. Het zijn 
groepsdieren, één konijn kwijnt weg. De verzorging vergt dus tijd en energie, zeker het tam en 
zindelijk maken. Bron: AD, 7 februari 2022. 
 
Het totale aantal coronabesmettingen op de zes Caribische eilanden van 
het Koninkrijk daalt  
 
Het totale aantal coronabesmettingen op de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk daalt 
flink. Ook het aantal personen dat met corona is opgenomen in een ziekenhuis is flink 
gedaald. Als gevolg daarvan zijn alle eilanden bezig met versoepeling van de 
coronamaatregelen. 
 
Op 16 januari waren er op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba bij elkaar 16.930 actieve besmettingen met corona geregistreerd. Een week 
later, op 23 januari, waren dat 9638 gevallen. Op zondag 6 februari ging het in totaal om 2094 
gevallen. Een daling van bijna 15.000 gevallen in drie weken. 
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Van 113 patiënten op alle eilanden bij elkaar op 23 januari daalde het aantal naar 38 op 6 
februari. Alle eilanden zijn op één of andere manier bezig met versoepeling van de maatregelen. 
Zo liet Aruba vorige week de testverplichting voor volledig gevaccineerde reizigers vervallen en 
verkortte Curaçao de avondklok. Bron: AD, 7 februari 2022. 
 
Indonesië gaat de coronateugels in Jakarta en op Bali aanhalen 

Indonesië gaat de coronateugels in hoofdstad Jakarta en op het vakantie-eiland Bali 
aanhalen, omdat het aantal coronabesmettingen daar sterk toeneemt. Onder de nieuwe 
maatregelen zullen supermarkten, winkelcentra en restaurants nog maar 60 procent van 
het normale aantal klanten mogen toelaten, zegt de verantwoordelijke 
minister Luhut Pandjaitan. Voor tempels en gebedshuizen is nog maar de helft van de 
capaciteit toegestaan. Wanneer de nieuwe restricties ingaan, is nog niet duidelijk. 

In een poging de opmars van het coronavirus, en dan met name die van de Omikron-
variant, te stuiten, heeft Indonesië het vliegveld van Jakarta gesloten voor inkomende 
buitenlandse reizigers. Gisteren meldde het Oost-Aziatische land ruim 36.000 nieuwe 
besmettingen. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen is momenteel 63 procent. De maatregel 
om toeristenvluchten te weren, komt slechts dagen nadat Bali de eerste vakantiegangers sinds 
twee jaar verwelkomde. Bron: AD, 7 februari 2022. 

Australië opent weer zijn grenzen voor alle volledig gevaccineerde 
buitenlandse bezoekers 

Australië opent vanaf 21 februari weer zijn grenzen voor alle volledig tegen corona 
gevaccineerde buitenlandse bezoekers, kondigde premier Scott Morrison maandag aan. 
Daarmee komt een einde aan een pakket reisbeperkingen dat tot het strengste en 
langstlopende ter wereld behoort. 

‘Het is bijna twee jaar geleden dat we de beslissing namen om de grenzen van Australië te 
sluiten’, zei Morrison. Het land laat sinds 1 december weer buitenlandse studenten en 
arbeidskrachten toe. ‘Australië zal op 21 februari van dit jaar ook de grenzen heropenen 
voor alle resterende visumhouders’, liet de premier nu weten. Bron: AD, 7 februari 2022. 

Onderwijskoepel: enorme uitdaging om onderwijs draaiende te houden 

Onderwijskoepel de PO-raad noemt het voor basisscholen momenteel 'een enorme uitdaging' 
om het onderwijs draaiende te houden. Veel leraren zijn besmet met het coronavirus en ook 
de werkdruk leidt tot uitval. De afgelopen weken zat bijna een kwart van alle leraren op de 
basisscholen en middelbare scholen thuis. ‘Schoolbesturen maken zich zorgen over 
het sociaal-emotionele welzijn van hun teams. Ze moeten steeds veel schakelen, er komt nogal 
wat op hun bordje te liggen.’ 

Het is volgens de organisatie 'moeilijk te zeggen' hoe leerlingen zich houden aan het dragen 
van mondkapjes en regelmatige zelftesten. ‘We horen scholen soms zeggen: leerlingen bij ons 
dragen geen mondkapjes. Maar we horen ook scholen waarbij het wel gebeurt.’ Ook hebben 
leraren soms 'best ingewikkelde en vervelende gesprekken met ouders, zegt de raad. Leraren 
en schoolleiders worden soms aangesproken op het beleid dat zij niet hebben bedacht. ‘Dat 
wordt soms persoonlijk en emotioneel.’ Bron: AD, 7 februari 2022. 

Jeugdboa Jackie is een echte Instagram-hit 

Een blonde, jonge vrouw in een blauw uniform. Jeugdboa Jackie is een echte Instagram-
hit. ‘Mensen uit het hele land volgen me nu', zegt de Rosendaalse. Ze is niet meer weg te 
denken uit het Roosendaalse straatbeeld. Sommige diensten tijdens de coronalockdowns zijn 
haar niet in de koude kleren gaan zitten. ‘In die tijd werden er andere handhavers in het water 
gegooid en belandden er filmpjes op Dumpert.’ Bron: AD, 7 februari 2022. 
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© Peter Van Trijen/pix4profs — Jeugdboa Jackie staat in Roosendaal haar mannetje. 

Jeugdboa Jackie is een echte Instagram-hit: ‘Mensen uit het hele land 
volgen me nu’ 

Een blonde, jonge vrouw in een blauw uniform: de jeugd in Roosendaal weet precies over wie 
je het hebt. Jeugdboa Jackie (23) is niet meer weg te denken uit het Roosendaalse straatbeeld.  

Met haar 17.000 volgers op Instagram laat ze de wereld zien dat boa's meer zijn dan alleen 
bonnenschrijvers, en gaat ze in gesprek met jong en oud over haar werk.  

De politiedroom: harde sirenes, felle zwaailichten en hardrijdende auto's. Spanning, sensatie 
en iets kunnen betekenen voor anderen. Als klein meisje zag Jackie het helemaal voor zich. 
‘Ik wilde mijn droom gaan verwezenlijken, maar was te jong voor de politieacademie. Ik besloot 
naar Curio in Breda te gaan en me te focussen op een opleiding waarbij je zowel stage moest 
lopen als handhaver, en bij de politie.’  

Ze merkte al snel dat ze het handhaven veel beter bij zichzelf vond passen. ‘Je bent als boa 
constant in contact met de burgers. We hebben net iets meer tijd dan de politie om met 
mensen in gesprek te gaan. Dat komt omdat de politie veel meer meldingen met hoge prioriteit 
krijgt, en ze gelijk door moeten.’  

‘Een week na een ongeval gaan we bijvoorbeeld nog eens langs om te vragen hoe het nu met 
iemand gaat. Dat intensieve contact met de burgers, maakt mijn werk zo ontzettend leuk.’ 

Tot drie jaar geleden was Jackie nog in haar blauwe uniform te vinden in Bergen op Zoom. 
‘Na mijn opleiding kreeg ik de kans om er te starten. Ik heb daar een mooie tijd gehad, maar 
vond het ook een mooie uitdaging om naar Roosendaal te gaan. Écht de straat op.’ Daar kent 
iedereen haar als Jackie, zonder achternaam. Naast haar werk in het blauwe pak, heeft ze 
natuurlijk ook een privéleven. Ze vindt het fijn om dit gescheiden te houden. 

Toen ik werd gevraagd om deze taak op me te nemen, twijfelde ik. Ik dacht: leeftijdsgenoten 
gaan mij toch niet serieus nemen? 
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Ze is de eerste jeugdboa in de gemeente Roosendaal. ‘Toen ik werd gevraagd om deze taak op 
me te nemen, twijfelde ik. Ik dacht: leeftijdsgenoten gaan mij toch niet serieus nemen?. Ik ben 
de uitdaging aangegaan en merk juist dat mijn eigen leeftijd een voordeel is. Ik kan me inleven 
in de jongeren.’ 

Al snel werd Jackie het vaste aanspreekpunt voor alle jongeren in Roosendaal. Tijdens de 
kermis willen ze met haar op de foto of spreken ze haar aan. Zo gaat ze bijvoorbeeld bij het 
nieuwe skatepark met jongeren in gesprek, of bespreekt ze waar de jongeren wel mogen chillen 
buiten. ‘Het is zaak dat je begrip toont voor de jeugd, en niet doet alsof je boven de wet staat. 
Dat werkt averechts.’  

Jackie is meer benieuwd naar waarom jongeren op een bepaalde manier handelen. ‘Waarom 
maak je iets kapot? Meestal doe je dat niet zomaar. Soms zit er een heel verhaal achter. Door 
normaal in gesprek te gaan kom je heel ver. Vingertjes wijzen werkt niet.’ 

 
Roosendaal - 20220201 - Jeugdboa Jackie © Peter Van Trijen/pix4profs 

Op haar Instagramaccount is te zien hoe Jackie haar werkdagen er uit zien. ‘Het werk is heel 
divers. We staan in contact met de meldkamer van de politie en krijgen zo onze meldingen 
binnen. Dat gaat over serieuze zaken, zoals een ongeluk of aanrijding.’  

‘Maar ik heb ook ooit tientallen schapen van een weg gehaald. Ze waren allemaal losgebroken. 
Dat zijn ook werkdagen die je niet zomaar vergeet.’ Door middel van foto's, video's en 
vragenrondjes probeert ze aan de wereld te laten zien dat een boa veel meer is dan een 
bonnenschrijver, zoals vaak wordt gezegd.  

En dat lukt haar goed, want inmiddels volgen al 17.000 mensen het leven van de jeugdboa. 
‘Ik heb het account aangemaakt op te laten zien wat wij betekenen voor de maatschappij. We 
hebben vaak te maken met vooroordelen. Ik wil het beeld van mensen veranderen. Men denkt 
dat wij voor onze lol iemand een bon geven en dat we er een minimaal aantal op een dag 
moeten uitschrijven. Dat is onzin.’  

Het Instagramaccount van Jackie ontplofte een aantal weken geleden, nadat een andere 
pagina een foto deelde van de blondine. ‘Mijn telefoon liep helemaal vast. Mensen uit het hele 
land volgen mijn avonturen nu.’ 

Alle aandacht heeft ook een keerzijde. Zo reageerden tientallen mensen met negatieve 
opmerkingen onder een artikel van haar op Facebook. ‘Men zei letterlijk: ‘Nou, je ouders zullen 
maar trots op je zijn'. Dat raakte me. Ik ben trots op wie ik ben en wat ik doe. Dan is het heftig 
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als mensen zulke nutteloze opmerkingen over jou gaan plaatsen. Soms vergeet men dat er in 
het uniform ook een mens zit. Iemand die je kan raken met jouw woorden.’ 

Bepaalde diensten zijn dan bij Jackie ook niet in de koude kleren gaan zitten. ‘Tijdens de 
eerste lockdown gold een samenscholingsverbod. In die tijd werden er andere handhavers in 
het water gegooid en belandden er filmpjes op Dumpert.’  

Tijdens een normale dienst in de wijk, kreeg Jackie zelf te maken met een dreigende situatie. 
‘Een collega van me werd belaagd, en we stonden samen met andere collega's voor een groep 
van dertig man. Een van hen riep de anderen ook op om met zijn allen tegen de handhaving 
in te gaan. Ik heb toen voor het eerst de rode knop van mijn porto in moeten drukken.’ Binnen 
een paar minuten was er versterking ter plaatse en keerde de rust terug. 

Samen met mijn collega's hebben we heel veel moeite gedaan om de band met de bewoners te 
herstellen. Dat is ons goed gelukt. 

Jackie schrok enorm van de gebeurtenis, maar besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten. 
‘Ik ben na drie dagen weer de wijk ingegaan. Samen met mijn collega's hebben we heel veel 
moeite gedaan om de band met de bewoners te herstellen. Dat is ons goed gelukt.’  

De dagelijkse complimentjes en positieve gesprekken voeren de boventoon bij de jeugdboa. 
‘Soms komt iemand naar me toe om even te zeggen dat we goed bezig zijn. Daarvoor doe ik dit 
ontzettend leuke werk.’ Bron: BD, 7 februari 2022. 

Nog nooit zo snel zo veel handtekeningen gekregen als die 
voor onmiddellijke afschaffing van het coronatoegangsbewijs 

Een petitie heeft op het internet nog nooit zo snel zo veel handtekeningen gekregen als die 
voor onmiddellijke afschaffing van het coronatoegangsbewijs, zegt oprichter Reinder Rustema 
van de website. De petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer die verwijst naar een 
manifest onder het motto Onverdeeld Open is sinds vrijdag al 594.000 keer getekend. 
Zondagavond ging de teller over het half miljoen heen. 

‘De snelheid waarmee de petitie is gegroeid is een record. Vrijdagavond explodeerde het gelijk. 
We zaten meteen aan de piek van de capaciteit van de server’, aldus Rustema. Hij voorziet dat 
deze week de grens van 1 miljoen handtekeningen doorbroken wordt. ‘Als de petitie in dezelfde 
populariteit doorgaat als de afgelopen dagen dan komen er 15.000 per uur bij’, vertelt de 
oprichter van de site. Bron: AD, 7 februari 2022. 

De reisbranche is furieus over de achterhaalde reisadviezen  

De reisbranche is furieus over de, volgens hen, achterhaalde reisadviezen van de Nederlandse 
overheid. Vandaag verscherpte het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor 
twaalf bestemmingen buiten de Eurozone. Omdat het ziektebeeld bij de Omikron-variant van 
het coronavirus milder lijkt, moet het 'nieuwe fenomeen' niet met 'oude maatregelen' worden 
bestreden, aldus ANVR. 

Voorzitter Frank Oostdam zegt dat er totaal geen begrip in de sector is. Volgens hem worden 
al bijna twee jaar geen reizen uitgevoerd naar bestemmingen buiten de Europese Unie. 
‘De minder ziekmakende Omikron is overal waardoor het geen zin meer heeft 
reisbeperkingen op te leggen’, aldus Oostdam. Hij wijst daarbij op internationale onderzoeken 
en bevindingen van de WHO en EU-gezondheidsorganisaties.  

Verder voegt het 'drempelverhogende testen' bij terugkeer naar Nederland in de ogen van 
Oostdam niets toe als je al gevaccineerd bent. ‘Dit werpt alleen maar onnodige 
reisbarrières op, zowel voor de zakenreiziger als de vakantieganger.’ Verder zouden 
boosterprikken voor jongeren toegestaan moeten worden, omdat dit in verschillende landen 
een vereiste is om toegang te krijgen tot een museum of de horeca. 
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Dat dit niet mogelijk is, zou met name school- en studiereizen verpesten. Volgens de ANVR 
zouden jongeren zelf moeten kunnen kiezen voor het al dan niet halen van een 
boosterprik. De reissector dringt er bij de overheid op aan nog eens goed naar de reisadviezen 
te kijken. Ook omdat toegezegd zou zijn dat de oranje adviezen die standaard golden voor niet 
EU-landen op korte termijn zouden worden aangepast. Bron: AD, 7 februari 2022. 

Quarantaineplicht voor ongeboosterden bij terugkeer uit 12 landen 

Voor twaalf landen buiten de EU is het reisadvies voor ongeboosterden aangescherpt vanwege 
het snel oplopende aantal besmettingen daar. Daarom geldt vanaf dinsdag een 
quarantaineplicht voor reizigers die terugkeren uit Albanië, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, 
Costa Rica, Guyana, Libanon, Noord-Macedonië, Panama, Servië, Suriname, Tunesië en 
Turkije. 

Alleen reizigers die minimaal zeven dagen voor hun terugreis een boosterprik hebben 
gekregen, hoeven niet verplicht in quarantaine. Wel moeten zij, net als alle andere reizigers, 
een negatieve coronatest kunnen laten zien bij aankomst. Een PCR-test mag bij vertrek 
maximaal 48 uur oud zijn, een sneltest niet meer dan 24 uur. 

De twaalf landen gelden vanaf dinsdag als zeerhoogrisicogebied. Voorheen was dat nog 
hoogrisicogebied. De kleurcode blijft overigens hetzelfde voor de groep landen: oranje. 

De belangenorganisatie voor de reisbranche ANVR is naar eigen zeggen ziedend over de 
aanscherping van de reisadviezen voor de twaalf landen. Volgens voorzitter Frank Oostdam is 
het hoog tijd dat de protocollen waarop de reisadviezen zijn gebaseerd worden aangepast. 

‘De regels van de afgelopen twee jaar zijn verouderd. Het gaat nu om de status van de reiziger 
en niet om het aantal besmettingen op de bestemmingen.’ Bron: NOS, 7 februari 2022. 

Strenger reisadvies voor 12 landen, waaronder Turkije en Suriname 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor twaalf landen buiten de 
Europese Unie aangescherpt. Wegens de snel oplopende aantallen coronabesmettingen 
gelden Albanië, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Costa Rica, Guyana, Libanon, Noord-
Macedonië, Panama, Servië, Suriname, Tunesië en Turkije vanaf dinsdag 
als zeerhoogrisicogebied. Reizigers uit deze landen moeten bij aankomst in Nederland in 
quarantaine. 

De quarantaineverplichting geldt niet voor reizigers die minimaal zeven dagen voor hun reis 
naar Nederland een boosterprik hebben gekregen. Wel moeten alle reizigers die uit deze landen 
komen een negatieve coronatest kunnen overleggen. Een PCR-test mag bij vertrek maximaal 
48 uur oud zijn, een sneltest niet meer dan 24 uur. 

De twaalf landen golden tot dusverre als hoogrisicogebied. De kleurcode van de landen 
verandert niet en blijft oranje. . Bron: Het Parool, 7 februari 2022. 

Bloedbank Sanquin zegt dat bijna alle donoren nu antistoffen tegen 
corona hebben 

Bloedbank Sanquin zegt dat bijna alle donoren nu antistoffen tegen corona hebben. Het gaat 
om zo'n 97 procent van de bloeddonoren, blijkt uit de recentste studies. De meeste van die 
antistoffen zijn opgewekt door vaccinatie. Mensen die zijn gevaccineerd én een keer zijn 
besmet met het coronavirus hadden de meeste antistoffen. 

Mensen boven de 60 jaar hadden minder antistoffen dan mensen onder de 40. Zeker bij de 
leeftijdsgroepen die AstraZeneca of Janssen kregen, zijn minder antistoffen gemeten in 
december. Jongeren van 18 tot en met 24 jaar hebben vaker een infectie meegemaakt dan de 
andere leeftijdsgroepen. Bron: AD, 7 februari 2022. 
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Bijna kwart leraren thuis door corona, veel schoolklassen blijven 
daardoor leeg 

De afwezigheid van leraren door corona is momenteel de belangrijkste reden voor een school 
om een klas naar huis te sturen, blijkt uit de nieuwste peiling van de Algemene Vereniging 
Schoolleiders (AVS) onder duizend schooldirecteuren in het basis- en voortgezet onderwijs. 

Op dit moment is gemiddeld 26 procent van de leerlingen en 23 procent van de leraren afwezig 
door een quarantainesituatie, toont het onderzoek aan. Bij de laatste peiling, twee weken 
geleden, ging het om 24 procent van de kinderen en 15 procent van de docenten. Op vrijwel 
alle scholen ontbreken nu leerlingen en leraren. 

‘We zien dat de besmettingen onder leerlingen ook oplopen, maar nu vooral de afwezigheid 
van leraren zorgt dat er regelmatig klassen naar huis moeten’, aldus AVS-voorzitter Ingrid 
Doornbos. Op veel scholen is volgens haar het overeind houden van het onderwijs momenteel 
de focus. ‘Je komt daardoor nauwelijks toe aan het inlopen van leervertragingen, maar 
probeert te voorkomen dat ze groter worden.’ 

Op veel scholen is het overeind houden van het onderwijs momenteel de focus. Je komt 
daardoor nauwelijks toe aan het inlopen van leervertragingen, aldus Ingrid Doornbos, AVS-
voorzitter. 

De oplopende afwezigheid van leraren zorgt ervoor dat per saldo nog altijd ongeveer evenveel 
klassen naar huis worden gestuurd als twee weken geleden. Op bijna zestig procent van de 
scholen werden één of meerdere klassen naar huis gestuurd, één procent van de scholen 
moest sluiten. Gemiddeld gaat het om twee klassen per school. 

Overigens zijn de verschillen per provincie groot: in Flevoland stuurde drieëntachtig procent 
van de scholen klassen naar huis, in Friesland maar vijfendertig procent en in Zeeland slechts 
vijfentwintig procent van de scholen. 

Op ruim vier van de vijf scholen lukt het wel om afwezige leerlingen afstandsonderwijs te 
geven. Door het lerarentekort is dat lang niet altijd eenvoudig, melden de schoolleiders echter. 
Volgens hen moet de nieuwe onderwijsminister, Dennis Wiersma, snel aan de slag met het 
tekort aan leraren en schoolleiders, meer waardering voor het onderwijspersoneel en de 
huisvesting van scholen. 

Doornbos: ‘We lijken soms roepende in de woestijn. Eerder riepen we al op tot voorrang tot 
een boosterprik, ventilatie en meer zelftesten voor alle leerlingen. Te vaak laat de politiek het 
onderwijs in de kou staan. Ten aanzien van ventilatie is vorige week wat actie ondernomen, 
maar dat is ons inziens nog te weinig.’ 

Het leveren van zelftesten voor alle leerlingen - dat gebeurt nu enkel voor groep 6, 7 en 8 - zou 
volgens de AVS de continuïteit van onderwijs ten goede komen. Schoolleiders zijn nog steeds 
wel positief over het verruimen van de quarantaineregels. 

CO2-meter in elk klaslokaal en ventilatiehulplijn voor scholen 

Elk klaslokaal krijgt een CO2-meter om te controleren of leerlingen en docenten genoeg 
gezonde lucht inademen. Ook komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts 
die helpen om de ventilatie op orde te maken.  

Dat hebben minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), de PO-Raad, VO-
raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met elkaar afgesproken. Minister 
Wiersma: ‘Leraren en leerlingen hebben recht op gezonde lucht in de klas. Zeker in deze 
coronatijd moeten we er alles aan doen om de scholen verantwoord open te houden. 
Schoolbesturen en gemeenten werken hard aan betere ventilatie. Maar we zien nog te veel 
scholen waar het nog niet goed is en dat moet gewoon snel beter.’ 
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De provinciale verschillen voor afwezige klassen zijn groot, blijkt uit deze tabel. © AVS 

Het ministerie stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van CO2-meters. Ook 
besturen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aankoop op deze manier alsnog 
vergoed. Scholen, leraren en gemeenten die hulp en advies nodig hebben, kunnen terecht op 
telefoonnummer 0800-0224402 en de website ventilatiehulp. Hier kunnen scholen direct 
geholpen worden met acute vragen en praktische tips krijgen. 

De betrokken partijen benadrukken dat deze afspraken niet ineens álle problemen met 
ventilatie oplossen. ‘Maar de situatie wordt op korte termijn wél verbeterd. Uit onderzoek blijkt 
dat er meer moet gebeuren om verouderde schoolgebouwen te verbeteren en te 
verduurzamen.’ Het ministerie van Onderwijs, gemeentekoepel VNG, de PO-Raad en de VO-
raad gaan hierover verder in gesprek. 

Een gemeente kan nu al voor een plaatselijke school subsidie aanvragen om de ventilatie te 
verbeteren. Dit kan tot en met 30 april. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en 
installatiekosten. Zo'n dertig procent van de aanvraag wordt gesubsidieerd door het Rijk en 
de rest moet worden betaald uit financiële middelen die de gemeenten en schoolbesturen al 
krijgen om te voorzien in huisvesting die aan de normen voldoet. 

Het kabinet heeft driehonderdzestig miljoen euro opzijgezet voor de verbetering van het 
binnenklimaat in scholen. Hiervan is nu bijna tweehonderd miljoen beschikbaar. De overige 
160 miljoen is gereserveerd voor dit en volgend jaar.  

Het geld is geen overbodige luxe: volgens de nieuwste cijfers, van afgelopen augustus, blijkt 
dat ruim een kwart  (27,6 procent) van de schoolgebouwen niet voldoet aan de bestaande 
normen voor gezonde lucht in de klas. In het primair onderwijs is de ventilatieproblematiek 
het grootst voor de gebouwen uit de jaren 1946-1978. In het voortgezet onderwijs geldt dit 
voor de gebouwen uit de jaren 1978-1992. 

In 2020 stelde toenmalig onderwijsminister Arie Slob voor het eerst een Landelijk 
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) in. Dat team concludeerde toen al dat - mede 
door de coronacrisis - scholen voor de korte termijn behoefte hadden aan praktische 
maatregelen om de ventilatie op orde te brengen en te houden. Ook lag er destijds een 
aanbeveling om - mede vanwege het klimaatakkoord - een ‘samenhangende aanpak’ op te 
zetten. 

‘We hebben ook afgesproken te gaan kijken naar het grotere huisvestingsvraagstuk op de 
langere termijn’, bevestigt voorzitter Henk Hagoort van de VO-raad (voortgezet onderwijs). 
‘Gemiddeld wordt een schoolgebouw nu pas na 69 jaar vervangen. Dus er is geld nodig om de 
achterstanden in te halen, naar verwachting vele honderden miljoenen per jaar.’  
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Dat geld is er nog niet. Hagoort: ‘Maar we zijn blij dat de minister het thema op de agenda 
heeft gezet, het is werk in uitvoering. Nu worden eerst de acute problemen opgelost. Maar 
goede gebouwen voldoen niet alleen op het gebied van CO2, maar ook qua geluid, licht en 
fijnstof. Daarnaast worden er hogere eisen dan vroeger gesteld aan huisvesting vanwege 
onderwijsvernieuwing en toegankelijkheid, maar ook in verband met duurzaamheid.’ 

Voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad (primair onderwijs) constateert dat de uitvoering 
van de wens om de onderwijshuisvesting te verbeteren, een beetje vast dreigde te lopen. ‘Hoe 
dat kwam? Het ging om een gedeelde verantwoordelijkheid en precieze afspraken ontbraken. 
Die liggen er nu op het gebied van ventilatie, dat is een eerste stap. Er is al jaren te weinig 
geld om aftandse gebouwen te vervangen of verbeteren. Niet vanuit het Rijk, maar ook 
gemeenten en schoolbesturen hadden vaak geen middelen voor bijvoorbeeld een nieuw 
ventilatiesysteem. Nu wordt er financieel maatwerk mogelijk als partijen er lokaal niet 
uitkomen. We hopen op een doorbraak op veel plekken.’  

Volgens Eelco Eerenberg (VNG) heeft de afgelopen coronatijd ons het nut en de noodzaak van 
goede ventilatie geleerd. ‘Er zijn op dit moment nog te veel gebouwen en locaties waar de 
ventilatie nog niet in orde is. Daarom zijn ook wij blij met deze maatwerkaanpak waarbij 
urgente situaties snel worden aangepakt.’ 

De CO2-melders zijn gewenst, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost, benadrukken 
onder meer de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Onderwijs. ‘De melders geven 
aan dat er geventileerd moet worden, maar juist die ventilatie is voor scholen een probleem’, 
aldus een woordvoerder van de AVS. De vereniging vraagt samen met andere organisaties al 
een tijd aandacht voor de luchtkwaliteit op scholen. Nog steeds is bij ongeveer de helft van de 
scholen de ventilatie niet op orde, meldde de AVS vorige maand. ‘Als we willen dat onze 
leerlingen en leraren in een gezond klimaat werken, dan moet hier snel actie op worden 
ondernomen.’ Bron: AD, 3 februari 2022.  

Corona wordt groter probleem op scholen: steeds meer Overijsselse 
scholieren zitten thuis   

Bijna een derde van de Overijsselse scholieren zit thuis vanwege het coronavirus. Ze zijn zelf 
besmet of zitten in quarantaine. Dat is een hoger aantal dan twee weken geleden, blijkt uit  
een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder directeuren in het basis- 
en middelbaar onderwijs. ‘We zien dat de besmettingen onder leerlingen oplopen’, zegt AVS-
voorzitter Ingrid Doornbos. Deze week zit eenendertig procent van de Overijsselse leerlingen 
thuis. Twee weken geleden was dat nog negentien procent. Daarnaast stijgt ook het verzuim 
van leraren. Twee weken geleden was zeventien procent van de Overijsselse leraren afwezig, 
nu is dat drieëntwintig procent. 

De AVS-peiling richt zich alleen op basis- en middelbare scholen. Op de Universiteit Twente 
zorgt de Omikrongolf vooralsnog niet voor grote problemen, meldt UToday. Wel is het aantal 
afwezigen op de universiteit hoog, aldus een woordvoerder. ‘Het kan wel betekenen dat het op 
sommige plaatsen improviseren is, of dat colleges vanaf deze week incidenteel online 
plaatsvinden. 

Het uitval zorgt ervoor dat drieënvijftig procent van de scholen in Overijssel één of meerdere 
klassen naar huis heeft gestuurd. Dat is meer dan twee weken geleden, toen dat percentage 
op zevenenveertig procent lag. 

Bij de vorige peiling, twee weken geleden, riep de AVS nog op om de quarantainemaatregelen 
te versoepelen. Dat had voor minder uitval moeten zorgen. Voor volwassenen werden de 
quarantainemaatregelen ook versoepeld, maar dat heeft er dus niet voor een daling van het 
aantal afwezige leraren gezorgd. Bron: RTV Oost, 7 februari 2022.   
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Rusland meldde gisteren een dagrecord van 180.071 nieuwe 
coronabesmettingen 

Rusland meldde gisteren een dagrecord van 180.071 nieuwe coronabesmettingen. Dat was 
een vertienvoudiging ten opzichte van een maand eerder. Toen lag het gemiddelde op zo'n 
17.000 gevallen per dag. De Omikron-variant zorgt momenteel voor torenhoge infectiecijfers. 

De afgelopen 24 uur werden er 171.905 positieve coronatests afgenomen, meldt de Russische 
gezondheidsdienst. Er worden vandaag 609 aan corona gerelateerde sterfgevallen gemeld. 
Gisteren ging het om 661 overlijdens. Bron: AD, 7 februari 2022. 

Vorige week hadden commerciële coronatesters 332.000 afspraken  

Vorige week hadden commerciële coronatesters 332.000 afspraken voor toegangstesten voor 
mensen die naar de horeca, een museum, een pretpark of een voetbalwedstrijd wilden gaan. 
Dat is vrijwel gelijk aan de 334.000 afspraken van die een week eerder werden gemaakt. 

De drukste dag was afgelopen zaterdag met ongeveer 76.000 testafspraken, meldt Stichting 
Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang. De zaterdag ervoor stonden zo'n 
79.000 testafspraken ingepland. Bron: AD, 7 februari 2022. 

Het aantal patiënten met het coronavirus in ziekenhuizen is maandag 
gestegen met 149 tot 1493 

Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag 
gestegen met 149 tot 1493. Dat is de grootste stijging sinds eind 2020, zo valt op te maken 
uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1279 patiënten met corona onder de leden, 146 meer dan 
een dag eerder. Op de intensive cares nam dit aantal toe met 3 tot 214. Bron: AD, 7 februari 
2022. 

In de afgelopen week zijn er iets minder coronatests uitgevoerd  

In de afgelopen week zijn er waarschijnlijk iets minder coronatests uitgevoerd dan de week 
ervoor. De GGD'en verrichtten van maandag tot en met zondag iets meer dan 980.000 testen, 
tegen ruim een miljoen een week eerder. Dat meldt de overkoepelende organisatie GGD GHOR 
Nederland. 

Het is nog niet bekend hoeveel toegangstesten de commerciële coronatestbedrijven hebben 
uitgevoerd, maar het aantal afspraken daalde een fractie. Vorige week stonden zo'n 332.000 
afspraken voor toegangstesten gepland, voor mensen die naar de horeca, een museum, een 
pretpark of een voetbalwedstrijd wilden gaan. De week ervoor waren ongeveer 334.000 
afspraken geboekt. Uiteindelijk zijn toen ruim 302.000 tests uitgevoerd. 

De drukste dag bij de toegangstesten was afgelopen zaterdag met ongeveer 76.000 
testafspraken, meldt Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang. 
De zaterdag ervoor stonden zo'n 79.000 testafspraken ingepland. Bron: AD, 7 februari 2022. 

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 77.648 positieve 
coronatests geregistreerd 

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 77.648 positieve coronatests geregistreerd. 
In werkelijkheid zijn meer besmettingen vastgesteld, want de achterstand is in de afgelopen 
dag verder opgelopen. 

Amsterdam noteerde in de afgelopen dag 2827 positieve tests. Daarna volgt Breda met 2347 
nieuwe gevallen, maar daar kunnen ook veel nameldingen tussen zitten. Op zondag waren er 
in Breda namelijk slechts 175 positieve tests. Daarna volgen Den Haag (1841), Utrecht (1796) 
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en Leiden (1341). In Rotterdam zijn 1055 bevestigde besmettingen geregistreerd, goed voor 
een tiende plaats. Schiermonnikoog had als enige gemeente geen positieve tests. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 
539.313 meldingen van positieve tests, maar de grote achterstand betekent dat er 
waarschijnlijk meer dan 600.000 positieve tests waren. Gemiddeld komt het neer op 77.045 
nieuwe gevallen per dag. 

Het aantal sterfgevallen blijft ongeveer op hetzelfde niveau schommelen. In de afgelopen dag 
kreeg het RIVM vier meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn 
overleden. Het gaat om twee mensen uit Haarlem, iemand uit Landgraaf en iemand uit de 
regio Amsterdam-Amstelland waarvan de woonplaats niet bekend is. Dat het overlijden van 
deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien 
kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden 
dat een coronapatiënt is overleden door de infectie. 

In de afgelopen week zijn 65 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo'n 9 per dag. Bron: AD, 
7 februari 2022. 

Nachtclubs zaterdag open ondanks risico op boete, geen versoepelingen 
op komst 

De nachthoreca zet de voor zaterdag geplande openingsactie ‘De Nacht staat op’ door. Dat zei 
Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) na een gesprek met minister Micky 
Adriaansens van Economische Zaken. De clubs openen de deuren omdat ze het er niet mee 
eens zijn dat ze al zo lang dicht moeten blijven vanwege de coronamaatregelen. 

De actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het OAC. 
De initiatiefnemers zeggen het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving 
te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. Volgens de nu geldende regels moet de 
horeca om 22.00 uur sluiten en is een zitplaats verplicht. 

Adriaansens zei eerder al dat er voor het weegmoment van 15 februari geen versoepelingen in 
zitten voor de nachtclubs. Ook waarschuwde ze dat ondernemers die zich niet aan de regels 
houden een boete riskeren. Volgens De Kroon wil de minister vrijdag wel ‘iets van perspectief 
bieden’ voor de nachthoreca. Hij spreekt van een ‘goed gesprek‘ met de minister. Adriaansens 
heeft aangegeven ‘haar best te willen doen‘ voor de sector, laat haar ministerie weten. 

Alle kaartjes voor Amsterdamse clubs die zaterdag meedoen aan de ‘De Nacht staat op’ zijn 
inmiddels uitverkocht. Er waren 15.000 tickets beschikbaar. Ook poppodia in andere steden 
in het land sluiten zich aan. Zo hebben 013 in Tilburg, Patronaat in Haarlem, Fluor in 
Amersfoort, De Helling in Utrecht en Annabel in Rotterdam aangegeven dat ze zaterdag 
opengaan. 

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zei dat Adriaansens bij het 
overleg vooral goed heeft geluisterd naar de ondernemers en gehoord waar ze tegenaan lopen. 
‘Ze hebben ideeën aangedragen hoe zij een verantwoordelijke opening voor zich zien. Het is 
vooral gegaan over zaken als ventilatie, capaciteit, deurbeleid.’  

Er is ook gesproken over coronatoegangsbewijzen in algemene zin. Het 1G-beleid, waarbij 
mensen, ongeacht hun vaccinatiestatus, moeten testen voor toegang, is niet specifiek als 
oplossing besproken, zegt het departement. Bron: AD, 7 februari 2022.   
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Dalende trend gekeerd, het wordt weer drukker in de ziekenhuizen, maar 
wat zegt dat? 

De ziekenhuizen zien het aantal coronapatiënten weer toenemen. Afgelopen etmaal werden er 
154 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, de grootste stijging 
sinds eind 2020. De vraag is wat dat betekent.  

In de ziekenhuizen liggen nu een kleine 1500 coronapatiënten, blijkt uit de meest recente 
cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). ‘Dat zijn er 246 meer 
dan vorige week. De bezetting is duidelijk aan het stijgen’, verklaart Ina Kuper, waarnemend 
voorzitter van het LCPS. Zij voorspelde eerder al dat het aantal coronapatiënten in 
ziekenhuizen weer zou toenemen, als gevolg van de razendsnelle verspreiding van de Omikron-
variant.  

De bezettingsgraad van de ziekenhuizen (verpleegafdelingen en intensive cares) is al twee jaar 
lang een van de belangrijkste pijlers waarop het coronabeleid van het kabinet is gebaseerd. 
Maar de vraag is wat de ziekenhuiscijfers momenteel precies vertellen. 

Steeds meer mensen liggen niet in het ziekenhuis dóór Covid, maar mét Covid. Sinds de zeer 
besmettelijke Omikron-variant in Nederland regeert, stijgt het aantal patiënten dat voor 
bijvoorbeeld een operatie naar het ziekenhuis komt, maar eenmaal in het ziekenhuis ook 
positief wordt getest op Covid. Deze patiënten worden door het LCPS als coronapatiënten 
meegerekend. Volgens het RIVM gaat het om ongeveer een kwart van het totale aantal 
‘coronapatiënten', sommige ziekenhuizen spreken zelfs van een derde.  

Voor het coronabeleid is dat onderscheid belangrijk. Als minder mensen ernstig ziek worden 
door corona, zijn immers minder beschermende maatregelen nodig.  

Voor de ziekenhuizen zelf is het onderscheid minder relevant. Ook iemand die voor een 
knieoperatie komt en corona blijkt te hebben, moet immers op een eenpersoonskamer of 
cohortafdeling verpleegd, door personeel in beschermende kleding. ‘Dat kost extra capaciteit’, 
verklaart het LCPS.  

En juist die personele capaciteit is momenteel het probleem, niet zozeer het aantal bedden. 
Ziekenhuizen worstelen met hoge uitval van personeel dat besmet is met corona. ‘Eén op de 
tien ic-verpleegkundigen zit momenteel thuis, in sommige regio’s is dat aantal nog hoger’, zegt 
Kuper. ‘Daardoor wordt het voor ziekenhuizen steeds moeilijker om de andere zorg te leveren.’ 

Naar schatting 130.000 mensen wachten nog op een operatie. Vanwege de coronazorg in de 
ziekenhuizen zijn de afgelopen twee jaar talloze operaties uitgesteld. Afgelopen weken zag het 
er voor mensen die wachten op inhaalzorg gunstiger uit. Steeds meer operatiekamers werden 
weer in gebruik genomen. Vorige week zat de operatiecapaciteit op 85 procent van het normale 
niveau. Bijna twee derde van alle ziekenhuizen kon zorg die binnen zes weken moet 
plaatsvinden ook weer binnen die termijn leveren. Ook ‘planbare zorg’, zoals heupoperaties, 
kwam weer op gang. De vraag is nu of die positieve tendens kan worden doorgezet. 

Een van de grote onzekerheden is volgens het LCPS de nieuwe Omikron-variant BA.2, die nóg 
besmettelijker lijkt. ‘We moeten zien wat dit betekent voor de uitval van personeel.’ 
Zowel de originele Omikron (BA.1) als de nieuwe mutatie lijken gelukkig aanzienlijk minder 
ziekmakend dan eerdere versies van het coronavirus. Daar komt bij dat steeds meer mensen 
door vaccinatie of een eerdere besmetting zijn beschermd. 97 procent van de bloeddonoren 
heeft inmiddels antistoffen in zijn bloed, blijkt uit nieuwe cijfers van bloedbank Sanquin.  

Terwijl het aantal besmettingen al weken in duizelingwekkend tempo stijgt (afgelopen etmaal 
turfden de GGD's 77.648 positieve testen, maar de registratie loopt achter), is de bezetting op 
de ic’s ook afgelopen week stabiel gebleven. Daar liggen nu 214 coronapatiënten. Op het 
dieptepunt, in het voorjaar van 2020, waren dat er bijna 1500.  
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Positief lijkt ook dat het aantal coronapatiënten dat thuis aan de zuurstof zit is gedaald: dat 
zijn er nu 1700, ten opzichte van 2000 vorige week. Ook het aantal opgenomen Covid-
patiënten uit verpleeg- en verzorgingshuizen is iets gedaald ten opzichte van vorige week (acht 
minder).  

In buurlanden daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. ‘In Spanje, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk is het omslagpunt bereikt’, zegt Kuper. ‘In Duitsland daalt het aantal 
opnames al weken, maar Duitsland ligt op ons voor met de boostercampagne.’ 

Hoewel vaccinaties slecht blijken te beschermen tegen de zeer besmettelijke Omikron-variant, 
zijn ze uiterst effectief in het voorkomen van ziekenhuisopnamen. Wie geboosterd is, heeft een 
33 keer lagere kans om door corona in het ziekenhuis te komen. De kans op een ic-opname 
is volgens het RIVM zelfs vijftig keer kleiner.  

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) wilde maandag niet vooruitlopen op extra 
versoepelingen. ‘We zien al weken een stijging van het aantal infecties, naar nu 80.000 per 
dag gemiddeld’, zei Kuipers na corona-overleg op het Binnenhof. ‘Volgens het RIVM kan de 
toestroom naar de ziekenhuizen nog toenemen, we moeten deze week zien wat er gebeurt.’ 

Vrijdag komt het Outbreak Management Team (OMT) bijeen voor advies aan het kabinet, 
dinsdag geven Rutte en Kuipers dan een coronapersconferentie. De druk om verder te 
versoepelen is groot. Nachthoreca gaat zaterdag uit protest alvast open, een petitie tegen de 
coronapas (3G, 2G en 1G) van onder anderen CDA-politica Mona Keijzer telt na enkele dagen 
al 800.000 handtekeningen. 

Kuipers merkt dat er ‘veel weerstand’ is tegen coronarestricties. ‘Maar je wil met die hoge 
aantallen besmettingen ook een samenleving die zoveel mogelijk open kan, bijvoorbeeld met 
maatregelen als het coronatoegangsbewijs. Maar ook die maatregel moet proportioneel zijn. 
Als het moment komt dat we ervan af kunnen, willen we er dolgraag vanaf.’ 

Justitieminister Dilan Yesilgöz wees erop dat het niet mogelijk is om ‘in één dag’ van alle 
maatregelen af te komen. ‘Iedereen is alle maatregelen zat, dat is logisch. Maar we hebben ze 
niet voor niets. We moeten dus echt eerst inhoudelijk kijken: wat zijn nut en noodzaak, helpt 
het instrument ons? Daarna komt naleving van mensen en ondernemers en eventueel 
handhaven van burgemeesters om de hoek kijken.’ Bron: AD, 7 februari 2022. 

Tientallen coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen 

Op dit moment liggen er 67 coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen. Dat blijkt 
uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg.  

In Groningen liggen er 29 mensen met corona in de ziekenhuizen, waarvan er 8 op de IC 
liggen. In Friese ziekenhuizen liggen 22 coronapatiënten, waarvan er 5 op een IC-bed liggen. 
De Drentse ziekenhuizen verzorgen op het moment 16 coronapatiënten, waarvan er 7 op de 
IC liggen. Bron: AD, 7 februari 2022. 

Fans kunnen Flikken Maastricht niet vooruitkijken door corona 

Fans van de NPO-hitserie Flikken Maastricht kunnen vanaf deze week niet meer vooruitkijken 
op NPO Plus, de streamingdienst van de NPO. Liefhebbers van de serie over de twee agenten 
in Maastricht konden tot nu online tegen betaling een week van tevoren al een nieuwe 
aflevering kijken. Maar corona gooit roet in het eten, laat de NPO weten op haar website. 

‘Helaas is dat vanwege corona vanaf nu niet meer mogelijk dit seizoen’, melden de makers. 
‘Nog niet alle afleveringen van Flikken Maastricht seizoen 16 zijn volledig opgenomen en 
gemonteerd. Dit is gebruikelijk, een seizoen is bijna nooit helemaal klaar voordat de eerste 
aflevering op tv te zien is. Corona zorgt nu voor te veel uitdagingen op de set van Flikken 
Maastricht waardoor het niet meer haalbaar is afleveringen eerder aan te bieden op NPO Plus.’ 
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NPO en AVROTROS erkennen dat dit vervelend is voor de honderdduizenden trouwe fans die 
de serie op deze manier zien. ‘Maar we hopen ook op jullie begrip. We zijn nog steeds gewoon 
wekelijks op vrijdag op tv te zien… en binnenkort kun je de langverwachte Flikken-podcast 
luisteren!’ 

De serie, die recent begon aan zijn zestiende seizoen, volgt de besognes van rechercheurs 
Floris Wolfs en Eva van Dongen. De hoofdrollen worden gespeeld door Victor Reinier, Angela 
Schijf, Oda Spelbos en Sergio Romero IJssel. Flikken Maastricht won een paar jaar geleden de 
Gouden Televizier-Ring. Bron: AD, 7 februari 2022. 

Vanaf vandaag geven alle ziekenhuizen weer het aantal patiënten 
door dat met een coronabesmetting in de ziekenhuizen ligt 

Een aantal ziekenhuizen meldde enige tijd alleen de aantallen coronapatiënten die waren 
opgenomen omdat ze ziek waren geworden van een coronabesmetting. Vanaf vandaag 
geven alle ziekenhuizen weer het complete aantal patiënten door dat met een 
coronabesmetting in de ziekenhuizen ligt. Mogelijk is dat de verklaring voor de recordstijging 
van het aantal opgenomen patiënten die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS) meldde. 

Van zondag op maandag steeg het aantal opgenomen patiënten met 149, de grootste stijging 
in één dag sinds december 2020. Die stijging kan niet worden verklaard door de nieuwe 
opnames. Dat waren er afgelopen etmaal in totaal 168, lager dan het gemiddelde aantal van 
afgelopen week. 

Een aantal ziekenhuizen rapporteerde afgelopen tijd alleen het aantal patiënten dat vanwege 
corona in het ziekenhuis lag, aldus een woordvoerster van het Landelijk Netwerk Acute Zorg 
(LNAZ), waar het LCPS onder valt. Patiënten die waren opgenomen met een andere 
aandoening, maar die toevallig ook corona onder de leden hadden, werden door deze 
ziekenhuizen niet bij de cijfers opgeteld. 

Terwijl juist dat aantal door de hoge besmettingscijfers lijkt toe te nemen. De Omikron-variant 
van het virus zorgt namelijk voor heel veel besmettingen, maar is minder ziekmakend dan de 
eerdere deltavariant. Daardoor zijn er onder de patiënten die voor een andere aandoening 
opgenomen zijn steeds meer mensen die ook toevallig een coronabesmetting hebben. 

Om hoeveel ziekenhuizen het gaat en hoelang zij maar een deel van hun coronapatiënten 
meldden, kon de woordvoerster van het LNAZ maandag nog niet direct zeggen. Onduidelijk is 
dus ook of de ziekenhuiscijfers van afgelopen tijd mogelijk vertekend waren. 

Het is wenselijk om de patiënten die met en vanwege corona in de ziekenhuis liggen wel bij 
elkaar op te tellen, legt ze uit. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het namelijk niet uit 
of iemand vanwege de ziekte Covid-19 moet worden verpleegd, of dat een met corona besmette 
patiënt voor iets anders moet worden verzorgd. In beide gevallen moet de patiënt namelijk in 
isolatie behandeld worden, wat veel extra tijd kost. Bron: AD, 7 februari 2022. 

Toename coronapatiënten komt mogelijk door andere berekening 
ziekenhuizen 

Een aantal ziekenhuizen meldde enige tijd alleen de aantallen coronapatiënten die waren 
opgenomen omdat ze ziek waren geworden van een coronabesmetting. Vanaf maandag geven 
alle ziekenhuizen weer het complete aantal patiënten door dat met een coronabesmetting in 
de ziekenhuizen ligt. Mogelijk is dat de verklaring voor de recordstijging van het aantal 
opgenomen patiënten die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 
maandag meldde. 

Van zondag op maandag steeg het aantal opgenomen patiënten met 149, de grootste stijging 
in één dag sinds december 2020. Die stijging kan niet worden verklaard door de nieuwe 
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opnames. Dat waren er afgelopen etmaal in totaal 168, lager dan het gemiddelde aantal van 
afgelopen week. 

Verschillende ziekenhuizen rapporteerden afgelopen tijd alleen het aantal patiënten dat 
vanwege corona in het ziekenhuis lag, aldus een woordvoerster van het Landelijk Netwerk 
Acute Zorg (LNAZ), waar het LCPS onder valt. Patiënten die waren opgenomen met een andere 
aandoening, maar die toevallig ook corona onder de leden hadden, werden door deze 
ziekenhuizen niet bij de cijfers opgeteld. Bron: Het Parool, 7 februari 2022. 

Reissector: ‘Geen reden om reisadviezen te verzwaren’ 

Het besluit van de overheid om de Nederlandse reisadviezen voor sommige landen buiten de 
EU te verzwaren, is de reissector volkomen in het verkeerde keelgat geschoten. Zeker nu het 
ziektebeeld bij de Omikron-variant milder is, vindt reiskoepel ANVR het onbegrijpelijk dat dit 
‘nieuwe fenomeen’ met ‘oude maatregelen’ wordt bestreden. 

Met het oog op het snel oplopende aantal besmettingen in diverse landen heeft de overheid de 
reisadviezen voor twaalf landen buiten de EU aangescherpt. Het gaat onder andere om 
Turkije, Tunesië, Costa Rica en Suriname. Reizigers die uit die landen naar Nederland reizen 
en geen boosterprik hebben gehad, moeten verplicht in quarantaine. Daarbij moet 
iedereen een negatieve coronatest kunnen overhandigen bij aankomst, ook geboosterden. 

De ANVR vindt de verzwaring onbegrijpelijk. Volgens voorzitter Frank Oostdam zijn veel 
andere landen juist maatregelen aan het afschalen en willen ze de status van de reiziger 
bepalend laten zijn in plaats van het aantal besmettingen op bestemmingen. 

‘Het begrip bij onze reisondernemingen, die al bijna twee jaar geen reizen uitvoeren naar 
bestemmingen buiten de EU vanwege de negatieve reisadviezen vanuit de overheid, is 
inmiddels ver te zoeken,’ zegt Oostdam.  Bron: Het Parool, 7 februari 2022. 

Amsterdamse clubs uitverkocht voor protestactie ‘De nacht staat op’ 

Alle kaartjes voor Amsterdamse clubs die zaterdag meedoen aan de actie De nacht staat op zijn 
uitverkocht. Volgens de organisatie waren er 15.000 tickets beschikbaar. De clubs openen de 
deuren omdat ze het er niet mee eens zijn dat ze al zo lang dicht moeten blijven vanwege de 
coronamaatregelen. 

Onder andere Lovelee, Westerunie, de Melkweg, Club Nyx en Shelter doen mee aan de 
protestactie. Ook poppodia in andere steden in het land sluiten zich aan. Zo hebben 013 in 
Tilburg, Patronaat in Haarlem, Fluor in Amersfoort, De Helling in Utrecht en Annabel in 
Rotterdam aangegeven dat ze zaterdag opengaan. 

De actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg 
Amsterdamse Clubs (OAC) via een filmpje op Instagram. De initiatiefnemers zeggen het zat te 
zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het 
nachtleven wordt gedacht. 

Volgens de nu geldende regels moet de horeca om 22.00 uur sluiten en is een zitplaats 
verplicht. Maandag heeft de sector overleg met minister Micky Adriaansens van Economische 
Zaken. Zij gaf vrijdag al aan dat er voor het weegmoment van 15 februari geen versoepelingen 
in zitten voor de nachtclubs. Ook waarschuwde ze dat ondernemers die zich niet aan de regels 
houden een boete riskeren. Bron: Het Parool, 7 februari 2022. 

Bijna 78.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd 

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 77.648 positieve coronatests 
geregistreerd. In werkelijkheid zijn meer besmettingen vastgesteld, want de achterstand is in 
de afgelopen dag verder opgelopen. Amsterdam noteerde in de afgelopen dag 2827 positieve 
tests.  
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven 
dagen 539.313 meldingen van positieve tests, maar de grote achterstand betekent dat er 
waarschijnlijk meer dan 600.000 positieve tests waren. Gemiddeld komt het neer op 77.045 
nieuwe gevallen per dag. 

Het aantal sterfgevallen blijft ongeveer op hetzelfde niveau schommelen. In de afgelopen dag 
kreeg het RIVM vier meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn 
overleden. Het gaat om twee mensen uit Haarlem, iemand uit Landgraaf en iemand uit de 
regio Amsterdam-Amstelland waarvan de woonplaats niet bekend is. Bron: Het Parool, 7 
februari 2022. 

Kabinet kijkt op weegmoment naar druk op zorg en uitval 

Op 15 februari, wanneer het kabinet zal besluiten over het versoepelen dan wel aanscherpen 
van de coronaregels, wordt vooral gekeken naar de druk op de zorg en de uitval van personeel. 
Zorgminister Ernst Kuipers noemt ook dat laatste 'een belangrijk issue'. 

Het aantal besmettingen groeit al zes weken flink, aldus Kuipers, maar 'gelukkig is het zo dat 
het aantal mensen dat ernstig ziek wordt niet een vergelijkbare stijging heeft laten zien'. Maar 
Kuipers kan nog niet zeggen wat dat betekent voor de coronaregels. Het kabinet wil nog 
aankijken hoe de cijfers er aan het einde van de week uitzien. Bron: Het Parool, 7 februari 
2022. 

Kuipers: Onverdeeld Open bewijst grote weerstand tegen coronapas 

De petitie Onverdeeld Open 'geeft aan dat er veel weerstand is' tegen het 
coronatoegangsbewijs, zegt zorgminister Ernst Kuipers. Het manifest tegen de coronapas van 
Onverdeeld Open is inmiddels bijna 600.000 keer ondertekend. 

De inzet van de coronapas 'is een lastige afweging', zegt Kuipers hierover. Het kabinet gebruikt 
het toegangsbewijs als 'brug' tussen 'aan de ene kant de wens zo snel mogelijk en zoveel 
mogelijk te openen en aan de andere kant de noodzaak om het aantal besmettingen en het 
aantal ernstig zieken nog enigszins in te perken.' 

De noodzaak om op veel plekken een 3G-pas te vragen (mensen krijgen dan toegang als ze 
negatief getest zijn, of recent gevaccineerd tegen of genezen van het coronavirus) wordt 
ook deze week opnieuw gewogen, geeft Kuipers aan. Hij benadrukt dat er steeds rekening 
gehouden wordt met alle grondrechten. 

Het kabinet houdt alleen vast aan coronatoegangsbewijzen zolang ‘het proportioneel is en nog 
in enige mate helpt’, aldus de bewindsman. ‘Op het moment dat we er van afkunnen, willen 
we daar dolgraag vanaf.’ Bron: Het Parool, 7 februari 2022. 

 

Gratis zelftesten voor groep 1 t/m 5 in 'specifieke situaties' 

Scholen krijgen de mogelijkheid om zelftesten te verstrekken aan kinderen in de groepen 1 tot 
en met 5, als hun ouders zelftesten bijvoorbeeld niet zelf kunnen betalen. Ook bij een grote 
uitbraak moet het mogelijk worden jongere kinderen op de basisschool een zelftest mee te 
geven, laat het ministerie van Onderwijs weten. 
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Het beleid is om kinderen in de groepen 6 tot en met 8 net als docenten twee keer per week 
een zelftest te laten doen, ook als ze geen klachten hebben. Testen is wel vrijwillig. Dat wordt 
voorlopig doorgezet, de overheid verstrekt de tests aan de scholen. 

Het ministerie benadrukt dat het niet de bedoeling is dat leerlingen van de groepen 1 tot en 
met 5 preventief twee keer per week gaan zelftesten. Bron: Het Parool, 5 februari 2022. 

Geen test meer nodig voor gevaccineerde toerist naar Griekenland 

Toeristen die volledig gevaccineerd zijn en naar Griekenland reizen, hoeven vanaf vandaag 
geen negatieve coronatest meer te laten zien. Zij kunnen binnenkomen met het Europese 
covid-19-certificaat. 

Mensen die hersteld zijn van corona moeten een bewijs hebben dat maximaal 180 dagen geldig 
is. Voor niet of gedeeltelijk gevaccineerden geldt dat ze nog steeds een negatieve PCR-test 
(maximaal 72 uur oud) of negatieve antigeentest (minder dan 24 uur oud) moeten kunnen 
tonen. 

De eis dat ook gevaccineerde reizigers een negatieve test moesten laten zien, werd door 
Griekenland in december ingevoerd om de verspreiding van de Omikron-variant af te remmen. 
Bron: NOS, 7 februari 2022. 

Hogescholen geven eerstejaars weer extra tijd voor studiepunten 

Eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs krijgen opnieuw een jaar extra tijd om 
hun verplichte studiepunten te halen. ‘Het opschorten van het bindend studieadvies geeft 
onze studenten extra lucht’, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. 

Het zogenoemd bindend studieadvies, bsa, werd ook de afgelopen twee jaar opgeschort 
vanwege de coronapandemie. Limmen erkent dat studenten dit graag al eerder in het 
schooljaar hadden willen weten. 

‘Aanvankelijk leek het erop dat dit studiejaar aanzienlijk meer 'live' onderwijs gegeven zou 
worden. Maar de lockdown vanaf half december en de Omikrongolf direct daaropvolgend 
hebben ervoor gezorgd dat toch weer veel lessen online moesten worden gegeven of zelfs niet 
konden doorgaan.’ Daarom vinden de hogescholen het terecht dat eerstejaars extra tijd 
krijgen. Bron: NOS, 7 februari 2022. 

Israëliërs kunnen weer zonder coronapas naar sportschool 

Sinds vandaag mag iedereen in Israël weer zonder coronapas naar de sportschool of film. De 
zogenoemde Groene Pas blijft nog wel noodzakelijk voor toegang tot evenementen of 
nachtclubs waar voldoende afstand houden onmogelijk is. 

Het besluit is genomen omdat de coronapas voor een theater-, film- of sportschoolbezoek niet 
meer effectief is volgens het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. ‘Aangezien omikron 
ook gevaccineerden infecteert, heeft de Groene Pas op veel plaatsen zijn effectiviteit verloren’, 
zei Nachman Ash van het ministerie tegen Israëlische media. Hij voegde eraan toe dat deze 
werkwijze past bij het ‘leven met het virus’. 

Nederlandse onderzoekers concludeerden halverwege januari dat een coronatoegangsbewijs 
nauwelijks het aantal besmettingen remt. Minister Kuipers van Volksgezondheid zei onlangs 
dat de pas nog steeds noodzakelijk is in deze fase van de pandemie. Bron: NOS, 7 februari 
2022. 

Minder besmettingen en ziekenhuisopnames op Caribische eilanden 

Op de zes Caribische eilanden van het koninkrijk is het dagelijks aantal geregistreerde 
besmettingen en ziekenhuisopnames fors teruggelopen. De autoriteiten versoepelen daarom 
de coronamaatregelen. 
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Het ANP meldt dat er op 16 januari op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba bij elkaar 16.930 actieve besmettingen met corona werden geregistreerd. Een week 
later, op 23 januari, waren dat 9638 gevallen. Op zondag 6 februari ging het in totaal om 2094 
gevallen. Een daling van bijna 15.000 gevallen in drie weken. 

De hoeveelheid ziekenhuisopnames van coronapatiënten is eind vorig week ook fors 
teruggelopen. Op 23 januari waren er 113 opnames, tegenover 38 op 6 februari. 

Op diverse manieren wordt er versoepeld: zo liet Aruba vorige week de testverplichting voor 
volledig gevaccineerde reizigers vervallen en verkortte Curaçao de avondklok. Bron: NOS, 7 
februari 2022. 

Vlaamse jongere kan wel boosterprik halen 

Vlaamse jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen binnenkort een boosterprik halen. Vlaanderen 
heeft besloten de extra prik tegen het coronavirus aan te bieden op eigen risico, omdat 
toezichthouders en adviseurs net als in Nederland nog niet zijn overtuigd van de 
gezondheidswinst. Jongeren krijgen geen uitnodiging en moeten samen met hun ouders 
tekenen voor de extra inenting. 

In Nederland adviseerde de Gezondheidsraad eerder vandaag om tieners geen boosterprik te 
geven. Maar zonder booster kan het coronatoegangsbewijs 9 maanden na de laatste prik 
verlopen. De Vlaamse zorgminister Wouter Beke vreest dat jongeren zich moedwillig zullen 
laten besmetten om zo hun coronapas te verlengen, als ze geen boosterprik mogen. Bron: RTL 
Nieuws, 4 februari 2022. 

Geen booster, geen vinkje: jongeren willen oplossing 

CNV Jongeren en ouderorganisatie Ouders & Onderwijs willen dat er een oplossing komt voor 
jongeren die straks mogelijk hun coronabewijs verliezen omdat ze geen boosterprik 
hebben. De clubs reageren op het advies van de Gezondheidsraad om niet alle jongeren van 
12 tot en met 17 jaar een boostervaccinatie aan te bieden. 

Volgens de raad is een boostervaccin voor jongeren onder de 18 namelijk niet nodig. 
Zorgminister Ernst Kuipers moet nog beslissen of het advies van de raad wordt overgenomen. 

Vanaf volgende week zal de geldigheid van het coronatoegangsbewijs negen maanden na de 
laatste prik vervallen. Als jongeren geen booster mogen, zullen zij dus hun toegangsbewijs 
verliezen. Ook reizen naar het buitenland wordt moeilijker zonder boosterprik. De eerste 
tieners kregen hun vaccinatie afgelopen zomer, dus over enkele maanden zullen volgens de 
huidige regels de eersten van hen een boosterprik nodig hebben voor een groen vinkje in de 
CoronaCheck-app. Bron: RTL Nieuws, 4 februari 2022. 

Mondkapje op of mondkapje af? Niemand lijkt het te weten in Beijing 

De komende weken kun je de televisie niet aanzetten of je ziet Nederlandse olympiërs voor de 
camera. In China zijn de regels streng, maar hoe zit het nou met dat mondkapje? Mogen ze 
wel of niet af als de sporters worden geïnterviewd? 

Een dag voor de opening van de Spelen wordt chef de mission Carl Verheijen in het olympisch 
dorp in Peking geïnterviewd, op twee meter, zoals de Chinese regels voorschrijven. Onze 
verslaggever vraagt hem of zijn mondkapje af kan. Een interview op camera waarbij je de helft 
van het gezicht bedekt, ziet er immers niet fraai uit. Verheijen twijfelt, maar doet hem dan 
toch maar af. ‘We staan buiten, het kan wel.’ 

Even daarvoor staat shorttrackcoach Jeroen Otter op dezelfde plek voor de camera van de 
NOS, geen mondkapje op. Als hij vervolgens een plekje doorschuift als wij hem een paar vragen 
willen stellen, gaat het mondkapje toch maar weer op als een begeleider van TeamNL hem 
daar streng op wijst. 
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Ook onder de olympiërs zelf zijn er twijfels. Jutta Leerdam wordt na een training in het 
schaatshal geïnterviewd. Ze wil het mondkapje best afdoen, zegt ze, maar iemand roept dat 
het beter is om hem op te houden, want 'eigenlijk' moet dat. ‘Ok dan doe ik het’, en zo blijft 
de helft van haar gezicht  bedekt. 

Kjeld Nuis laat zijn mondkapje in z'n jaszak tijdens het interview. © RTL Nieuws 
 
Even later staat collega-schaatser Kjeld Nuis voor dezelfde camera, zonder mondkapje. Niks 
aan de hand, kom maar op die vragen. Bij de shorttrackers is het niet anders. Sjinkie Knegt 
bedekt zijn mond en herkenbare baard, maar Suzanne Schulting zegt voor haar interview dat 
ze niet bang is voor corona. En zo zien we haar voor de camera uitbundig glimlachen. 
 
Buitenlandse journalisten fluisteren naar ons - wijzend naar Schulting - dat 'onze sporter' wel 
lef heeft dat ze de regels volgens hen overtreedt. ‘Want ze kan zomaar haar accreditatie 
kwijtraken’, beweren ze. Is dat zo? We vragen het de woordvoerders van Team NL, maar die 
lijken het ook niet helemaal zeker te weten. ‘Ja, eigenlijk moeten ze wel op.’  
 
Echt risicovol is het misschien niet, aangezien de interviews buiten of in grote ruimtes worden 
afgenomen. Maar China is streng, heel streng. Het land laat niets aan het toeval over om 
corona zo min mogelijk de kans te geven zich te verspreiden in het olympisch dorp. 

En voor de Chinezen nog belangrijker: buiten dat dorp. Want China heeft relatief weinig 
besmettingen en wil dat graag zo houden. Een kleine uitbraak zorgt ervoor dat een hele stad 
op slot gaat en de bevolking in no-time wordt getest. 

In de olympische 'superbubbel' worden alle deelnemers aan de Spelen dagelijks getest. Ze 
komen niet in contact met de Chinese bevolking. Mensen die een positieve test hebben, 
moeten naar een isolatiehotel. 

Sinds 23 januari zijn er in totaal meer dan 300 buitenlandse bezoekers besmet geraakt. Bij 
de Nederlandse ploeg is tot nu toe nog helemaal niemand positief getest. Chef de mission Carl 
Verheijen gaf gisteren aan dat hij dat graag zo houdt. En dat hij er daarom streng op toeziet 
dat de sporters zich aan de regels houden, en dat betekent ook zoveel mogelijk mondkapje op 
houden. 
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Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting 

Alleen bij interviews is dat dus nog wat onduidelijk. Wat zijn nou de officiële regels? Geeft het 
zogenoemde playbook van de Spelen, waar alle regels voor sporters en andere mensen binnen 
de bubbel omschreven staan, uitsluitsel? 

Ja, dat doet het. Op pagina 46 van versie 2 van het playbook staat dat ze hun mondkapje 
bijna altijd op moeten, op enkele situatie na zoals tijdens wedstrijden, en... tijdens tv-
interviews. Mits ze twee meter afstand kunnen houden.  

Of de olympiërs dus een mondkapje opdoen tijdens interviews mogen ze volgens de regels zelf 
weten. Er zullen ook landen zijn die hun sporters verplichten om 'm op te doen. Want ja, wie 
wil er nou zo vlak voor de Spelen besmet raken? En als je geen mondkapje draagt, kun je ook 
nog eens eerder bestempeld worden als 'close contact', wat einde Spelen kan betekenen. 

Met andere woorden: leuk voor de tv-kijker als de mondkapjes afgaan, maar de Nederlandse 
sporters kunnen bepalen wat ze belangrijker vinden: mooi op beeld komen zonder 
mondmasker of mét en heel ietsje minder risico om besmet te raken. Bron: RTL Nieuws, 4 
februari 2022. 

Oud-medewerkers van GGD kunnen maand na vertrek nog bij alle 
persoonsgegevens 

Oud-medewerkers van de GGD kunnen soms meer dan een maand na hun ontslag nog vanuit 
huis bij persoonsgegevens van alle Nederlanders. Dit meldt De Gelderlander op basis van 
informatie die de krant in handen heeft. Ook zou aan nieuwe medewerkers klassikaal 
vertrouwelijke gegevens getoond worden.  

Volgens de GGD is dat nadrukkelijk niet de bedoeling. ‘Wanneer een medewerker niet meer 
in dienst is, zet de regionale GGD het account stop’, zegt een woordvoerder van 
koepelorganisatie GGD GHOR tegen de regionale krant. Maar het kan 'een korte tijd' duren 
voordat dat is gebeurd. 

De GGD'en liggen al  ruim een jaar onder het vergrootglas. In januari 2021 bleek uit onderzoek 
van RTL Nieuws dat er grootschalig werd gehandeld in miljoenen adresgegevens, telefoon- en 
burgerservicenummers uit coronasystemen van de GGD. Medewerkers konden eenvoudig bij 
de gegevens en deze ook makkelijk exporteren uit het computersysteem. De Autoriteit 
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Persoonsgegevens eiste daarop extra maatregelen om te zorgen dat persoonsgegevens beter 
beveiligd worden. 

Er werden verbeteringen doorgevoerd, maar eind vorig jaar bleek dat de persoonsgegevens van 
Nederlanders die zich laten testen, vaccineren of meewerken aan het bron- en 
contactonderzoek nog steeds niet voldoende waren beschermd. Bron: RTL Nieuws, 4 februari 
2022. 

Voetballers in actieshirt het veld op, willen meer supporters in stadions 

Het betaald voetbal voert dit weekend actie om meer toeschouwers tot de stadions toe te laten. 
De elf basisspelers van de 38 teams betreden voor de wedstrijd het veld met ieder een letter 
op het shirt, die samen de woorden 'Stadions vol' vormen. Daarmee protesteren ze tegen de 
maximale bezetting van een derde van de tribunes. Deskundigen hebben begrip voor de 
maatregel, maar verwachten ook verlichting. 

De actie sluit aan op de petitie #StadionsVol, een initiatief van het Supporterscollectief 
Nederland. Dit is een samenwerkingsverband van supportersverenigingen van alle clubs in 
het betaald voetbal. ‘Wij roepen het kabinet op om de voetbalstadions volledig te openen’, 
aldus de petitie. ‘Waar dit in de meeste landen al is gebeurd, blijft Nederland zware en 
schadelijke beperkingen opleggen.’ 

De voetbalclubs ondersteunen de actie behalve met de speciale 'lettershirts' voor de 
basisspelers ook met buttons die de coaches dragen. Daarnaast krijgt de actie aandacht op 
de socialemediakanalen. Supporters zullen via spandoeken de regering aanspreken. 

 

‘Wij steunen de actie met overtuiging’, zegt PSV-woordvoerder Sanne Clements. ‘Onze spelers 
gaan in de shirts het veld op. We hebben het afgelopen jaar ruimschoots aangetoond dat we 
het veilig kunnen organiseren. Het onderzoek Testen voor Toegang van de regering zelf, waar 
wij aan hebben meegewerkt, heeft nota bene aangetoond dat tijdens de wedstrijden in de 
stadions geen coronabrandhaarden waren.’ 

Des te zuurder is het dat er nu minder toeschouwers naar binnen mogen dan vóór de laatste 
beperkingen, vindt ze. ‘We hebben er natuurlijk begrip voor dat de regering Nederland veilig 
wil houden. Maar wij weten even niet meer hoe we dit aan de supporters kunnen uitleggen.’ 

Anke Huckriede, vaccinoloog aan het Universitair Medische Centrum Groningen, heeft begrip 
voor de koers van de regering: ‘Het heeft denk ik veel met de Omikron-variant te maken. Die 
is een stuk besmettelijker dan eerdere varianten. En nu is er weer een afsplitsing van Omikron 
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die nog weer iets besmettelijker is. Daarom begrijp ik dat men voorzichtig is. In een stadion is 
het risico niet zozeer op de tribunes, maar veel meer de stromen mensen op de trappen in het 
gebouw.’ 

Toch spiegelt ze de voetbalfans een hoopvol beeld voor: ‘Ik verwacht dat we in Nederland het 
scenario van Denemarken volgen. Daar loopt men een week of twee, drie op ons voor. Zij 
hadden een piek in besmettingen, maar vervolgens geen toename van problemen in de 
ziekenhuizen. Toen heeft Denemarken de beperkingen snel opgeheven. Dat kan in Nederland 
ook gebeuren.’ 

Ook coronadeskundige Bert Blocken van de TU Eindhoven, eerder betrokken bij een 
onderzoek naar de verspreiding van corona in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, heeft 
begrip voor de regering. ‘Het is nu niet makkelijk om politicus te zijn. Voor een derde bezetting 
is iets te zeggen, maar voor een vol stadion ook.’ 

Als we naar de bal kijken, zegt Blocken, is het risico op besmetting klein. ‘Zelfs als het stadion 
vol is. In de Arena creëren ze opzettelijk tocht in de trappenhuizen, dus ook daar raak je niet 
zo snel besmet. Maar het risico is waar mensen in kleine binnenruimtes samenkomen. Met 
vijf man in een auto. Samen in een trein of tram. En in mindere mate bekers bier die van hand 
tot hand gaan. Daar besmet je elkaar.’ 

De regering heeft aangekondigd dat de beperkingen tot minimaal 8 maart gelden. Het 
Supporterscollectief is van plan de petitie donderdag 10 februari aan de bieden aan het 
kabinet. Bron: RTL Nieuws, 4 februari 2022. 

Kuipers: 29 miljoen extra nodig voor corona-apps 

Dit jaar is 29,4 miljoen euro extra nodig voor het beheren en doorontwikkelen van de corona-
apps van de overheid. Dat stelt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). 

Kuipers schrijft in de memorie van toelichting op de aangepaste begroting van zijn ministerie 
dat er voor dit jaar meer geld nodig voor de corona-apps. ‘Er is een aanvullend budget nodig 
voor de communicatie, doorontwikkeling en het beheer van digitale oplossingen in het kader 
van corona, zoals de CoronaMelder, de CoronaCheck-app en de CoronaCheck Scanner. Voor 
2022 gaat het om 29,4 miljoen euro’, aldus de minister.  

CoronaCheck is de app waarmee mensen de QR-code van hun coronabewijs, ook wel 
coronapas genoemd, kunnen aanmaken en tonen. De Coronacheck Scanner-app is te 
gebruiken door onder andere horecabedrijven en event-organisatoren voor het scannen van 
de QR-codes uit CoronaCheck. CoronaMelder was de eerste Nederlandse corona-app, bedoeld 
om gebruikers op anonieme basis te waarschuwen voor nauw contact met iemand die met 
corona besmet was.  

De beperkte geldigheid van het coronatoegangsbewijs gaat komende dinsdag in. Het 
ministerie van VWS raadt mensen aan om regelmatig de CoronaCheck-app te openen om te 
zien of hun vinkje al dan niet nog actief is.  

De geldigheid van het coronatoegangsbewijs wordt gelijkgetrokken met andere Europese 
landen. Voortaan is een vaccinatiebewijs nog 270 dagen geldig vanaf het moment van 
vaccineren en een herstelbewijs 180 dagen. 

Volgens de minister is door de kortere geldigheid van de papieren coronatoegangsbewijzen ook 
meer budget nodig. ‘Doordat de geldigheidsduur hiervan naar verwachting teruggaat naar 90 
dagen moet er meer worden geprint. Hiervoor wordt een bedrag van 0,4 miljoen euro 
opgenomen.’ 

Vorig jaar september kwam al naar buiten dat de app CoronaMelder ruim 23 miljoen euro had 
gekost. Afgelopen zomer kwam het advies om je te laten testen na een melding van de 
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CoronaMelder al te vervallen. De app blijft voorlopig nog wel in de lucht. Bron: RTL Nieuws, 7 
februari 2022. 

Europese Commissie: prik uit buitenland moet in CoronaCheck-app 

EU-burgers die zich in een andere lidstaat laten vaccineren tegen corona of een boosterprik 
halen moeten het bewijs daarvan in hun eigen coronareisapp terugzien. Tot dat oordeel komt 
de Europese Commissie. 

Nederlanders die bijvoorbeeld in de buurlanden Duitsland of België een oppepprik laten 
zetten, zien het correcte aantal vaccinaties dat ze hebben gehad nu niet terug in hun 
CoronaCheck-app. Het dagelijks EU-bestuur stelt voor deze 'onpraktische' situatie aan te 
passen. 

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders aan 'vaccintoerisme' doen, maar omdat Nederland 
aanvankelijk achter liep met het zetten van herhalingsprikken zochten Nederlanders hun heil 
over de grens.  

In december bleek bijvoorbeeld de vaccinatiegraad in Vaals, aan de Duitse grens, een stuk 
hoger te liggen dan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werd 
gedacht. 

Voor een bewijs van de buitenlandse prik hoeft de vaccintoerist alleen maar de corona-app 
van het gastland te downloaden. Daar wordt het vaccin met een QR-code in geregistreerd. 
Maar de prik wordt niet opgeslagen in de CoronaCheck-app. 

Als ze op reis gaan hebben ze beide apps nodig om te tonen hoeveel prikken ze hebben gehad. 
Volgens het dagelijks EU-bestuur hebben 'bezorgde burgers' hierover aan de bel getrokken. 

In december gaf de GGD nog het advies géén boosterprikken over de grens te halen, omdat 
dit problemen met de registratie oplevert. De vaccintoeristen kunnen achteraf via een 
registratie in Nederland alleen een papieren coronatoegangsbewijs (ctb) krijgen voor 
binnenlands gebruik in de horeca bijvoorbeeld, maar niet voor het EU corona-reiscertificaat. 

De Europese Commissie vraagt de lidstaten in te stemmen met aanpassing van de EU-
wetgeving over het digitale corona certificaat. Dan kan ervoor worden gezorgd dat het juiste 
aantal vaccinaties, ook die van over de grens, in het door het thuisland uitgegeven corona-
reiscertificaat worden opgeslagen. Bron: RTL Nieuws, 3 februari 2022. 

 

 

Door long covid voelt Tako (43) uit Haaksbergen zich een vreemde in zijn 
eigen lichaam: ‘Corona is de baas over mij’ 

Een continue strijd met zijn lichaam. Daar is Tako den Drijver uit Haaksbergen in beland. 
Een jaar na zijn besmetting, is corona nog altijd de baas over hem. Soms valt zijn lichaam 
uit. Hij blokkeert. „Ik wil praten, maar er komt geen geluid meer uit mijn mond.’  

Het gesprek is ongeveer tien minuten bezig als Tako den Drijver (43) voor de eerste keer 
vastloopt. „Ik weet het niet meer. Wat was ik aan het vertellen?’, vraagt hij. „Ja, dit gebeurt er 
dan.’ Hoe meer inspanning hij moet leveren om een vraag te beantwoorden, hoe vaker Den 
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Drijver de draad kwijtraakt. Soms geeft hij een antwoord dat helemaal niet bij de vraag 
past. „Waarom zeg ik dit eigenlijk’, zo vraagt hij zich een aantal keren hardop af. Regelmatig 
kijkt de Haaksbergenaar naar beneden. Of juist een heel andere kant op. Hij verontschuldigt 
zich. „Het is niet dat ik je niet aan wil kijken, maar als ik de focus leg op een rustig punt, dan 
gaat het beter.’  

In december 2020 liep Den Drijver, docent en vader van twee dochters, corona op. „Ik had 
spierpijn, koorts en verloor mijn reuk en smaak. Maar het ergste is mij bespaard gebleven. 
Geen ziekenhuisopname of hevige benauwdheid. Als het hierbij blijft, mag ik niet klagen. Dat 
dacht ik toen.’ Als hij toen had geweten wat hem nog te wachten zou staan, had hij die 
uitspraak nooit gedaan. Sinds enige tijd werkt hij wel weer 20 uur in de week op zijn school. 
Maar hoewel dat niet eens voor de klas is, valt hem dat zwaar. Te zwaar. Maar ja, er moet ook 
brood op de plank komen.  

Aan de buitenkant is er niets meer van corona bij Tako den Drijver waar te nemen. Maar van 
binnen lijkt hij in de verste verte niet meer op de persoon die hij was. Den Drijver heeft long 
covid. Hij voelt zich naar eigen zeggen een vreemde in zijn eigen lichaam. Elke dag opnieuw. 
Ogenschijnlijk kleine dingen kosten veel energie. Een gesprek voeren is een uitputtingsslag. 
Helemaal als het met meerdere mensen tegelijk is. Televisie kijken valt hem zwaar. Het is 
inspanning in plaats van ontspanning. Al die kleuren en geluiden. Het wordt hem al snel te 
veel.  

Den Drijver probeert zijn energie zoveel mogelijk te verdelen. Het is belangrijk om voldoende 
rust te nemen, maar dat lukt niet altijd. Zijn oudste dochter Nina komt naar beneden. Ze 
heeft net een beugel gekregen en de elastiekjes zitten niet goed. Of haar vader diezelfde middag 
nog mee kan naar de orthodontist. „Is goed lieverd’, zegt hij.  

Ik verlies de controle over mijn eigen lichaam. Ik wil praten, maar er komt geen geluid uit mijn 
mond, aldus Tako Den Drijver. 

De Haaksbergenaar, iets later wanneer zijn dochter weer boven is: „Dit is zo’n moment dat 
mijn lichaam eigenlijk aangeeft: ‘Stop, dit wordt te veel.’ Maar zij heeft veel last van haar 
beugel, dus dan kan ik niet weigeren. Mijn dochters moeten al zoveel rekening met mij 
houden. Ik heb morgen en misschien overmorgen nodig om bij te komen, maar dat heb ik er 
wel voor over.’ Het is niet alleen de afspraak bij de orthodontist, ook het interview en de 
huishoudelijke taken putten hem uit. 

 
© Frans Nikkels Fotografie 

Of hij ooit weer de oude wordt? Den Drijver durft het niet te zeggen. Hij wil niets liever, maar 
hoop heeft hij niet meer. Elk sprankje eindigt namelijk telkens in een teleurstelling. „Een paar 
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weken herstel veranderde in een aantal maanden. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder. 
Ik ben twee keer in therapie geweest. Daar heb ik vooral geleerd om naar mijn lichaam te 
luisteren en rust te pakken, maar corona is nog steeds de baas over mij.’ 

Als Den Drijver naar buiten gaat, draagt hij een zonnebril. Het daglicht is te fel. Het liefst 
draagt hij de zonnebril altijd, ook binnen. Maar hij vecht er tegen. Het dragen van een 
zonnebril heeft ook nadelen. „Met een zonnebril wordt alles grijs en grauw. Ik word er somber 
van.’ Maar bij te veel prikkels ontstaat er kortsluiting. Zijn lichaam valt uit of doet niet wat 
hij wil. „Dan blokkeert mijn hoofd volledig. Ik verlies de controle over mijn eigen lichaam. Ik 
wil praten, maar er komt geen geluid meer uit mijn mond. Er rollen tranen over mijn wangen, 
maar ik ben niet emotioneel.’  

Den Drijver wil er niet aan toegeven en probeert het voor de buitenwereld zoveel mogelijk te 
verbergen. Tot het echt niet meer gaat. ’Als ik een woord niet meer weet, dan probeer ik het 
op een andere manier uit te leggen. Zodat niemand door heeft dat ik het kwijt ben. Vooral bij 
korte en oppervlakkige gesprekken lukt dat.’ 

Het is een continue gevecht. Mijn lichaam vraagt om rust, maar mijn bankrekening om geld, 
aldus Tako Den Drijver. 

De schoolmeester mailde zelf naar deze krant. Hij wil niet klagen, maar vindt het belangrijk 
om zijn verhaal te vertellen. Hij stuit namelijk op veel onbegrip. „Je bent ziek of je bent beter. 
Alles daartussen bestaat voor veel mensen niet. Mensen accepteren een herstelperiode, maar 
na een jaar is het wel over, toch? Dat is hoe de maatschappij denkt.’ Den Drijver kreeg 
meerdere keren te horen dat hij ‘gewoon door de zure appel heen moet bijten’. Hij ging aan 
zichzelf twijfelen. „Stel ik mij aan? Zit het tussen mijn oren?’ 

Ongeveer een week geleden besloot Den Drijver weer een hele dag voor de klas te gaan staan. 
„De docent die het van mij overneemt, zat ziek thuis. Vanwege corona. Er was geen invaller. De 
klas zou naar huis worden gestuurd. Ik wilde het proberen. Ik ben docent. Ik wil lesgeven, 
met die gedachte ging ik naar school. Na een paar uur voor een volle klas, viel mijn lichaam 
uit. De kinderen zagen het gebeuren.’ Den Drijver werd voor de zoveelste keer met zijn neus 
op de feiten gedrukt. 

 
© Frans Nikkels Fotografie 

Een continue gevecht waar geen eind aan lijkt te komen, daarin is hij beland, zo stelt hij vast. 
‘Mijn lichaam vraagt om rust, maar mijn bankrekening om geld.’ Nu hij al meer dan een jaar 
grotendeels ziek thuiszit, wordt hij gekort op zijn inkomen. Hij ontvangt nog maar zeventig 
procent van zijn salaris. 

„,Ik werk die 20 uur in de week verspreid over vier dagen. Ik kan niet meer voor de klas staan, 
dat levert te veel prikkels op. Ik begeleid groepjes van maximaal zes kinderen.’ Dat is het 
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maximale. Of eigenlijk is het al te veel. Maar het moet. Meer rust durft hij zichzelf niet te 
gunnen. „Als ik werk krijg ik volledig uitbetaald, de uren dat ik thuiszit maar voor 70 procent. 
Neem ik meer rust, dan blijft er minder geld over.’  

Na twee jaar volgt er een keuring en kan hij als leerkracht arbeidsongeschikt worden 
verklaard. Iets wat lange tijd ver weg leek, komt nu heel dichtbij. „Ik weet niet hoe het verder 
gaat, maar ik ben er wel ongerust over. Op deze manier ben ik geen meerwaarde voor een 
werkgever. Als docent hoor je voor de klas te staan, dat kan ik  niet. Wat heb je aan iemand 
die maar een paar leerlingen per keer kan begeleiden?’ 

Het verhaal van Den Drijver staat niet op zichzelf. Volgens het Longfonds gaat het om 
duizenden medewerkers die arbeidsongeschikt dreigen te raken door de gevolgen van long 
covid. Vakbond FNV pleit voor een compensatieregeling voor zorgmedewerkers. Omdat dit 
volgens de vakbond de mensen zijn die onbeschermd moesten werken. Het Longfonds vindt 
evenwel dat de groep mensen die extra steun verdient, groter is. Er zou  naar andere groepen, 
zoals leraren en chauffeurs, gekeken moet worden. 

Den Drijver is het daarmee eens en hoopt dat het kabinet met een passende regeling komt. 
‘Net als zorgmedewerkers staan docenten ook in de frontlinie. Ik heb geen corona opgelopen 
omdat ik onvoorzichtig ben geweest, maar omdat ik mijn werk heb gedaan. Altijd. Ik hoop dat 
er een oplossing komt. Dat zou mij rust geven.’ Bron: Tubantia, 7 februari 2022. 

 

Ireen Wüst  © AFP 
 
Ireen Wüst gaat de wereld over met historische prestatie: ‘De koningin 
van het schaatsen!’ 
 
Nooit eerder won iemand goud op vijf verschillende Olympische Spelen. Ireen Wüst (35) flikte 
het vanmiddag wél, met goud op de 1500 meter. Een prestatie die ook in het buitenland tot 
veel loftuitingen zorgt. 
‘Zij is de koningin van het schaatsen!’ Dat is de bondige maar kraakheldere conclusie 
van BILD. ‘Ireen Wüst won haar zesde olympische goud en ze klimt naar de vierde plaats op 
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de lijst allertijden achter Marit Bjørgen, Ole-Einar Bjørndalen en Bjørn Daehlie’, zo schrijven 
de Duitsers. ‘Een indrukwekkend trackrecord voor degene die wordt beschouwd als de 
grootste in de schaatssport’, voegt BBC daaraan toe. 
 
‘Indrukwekkende dominantie’, looft het Franse L’Équipe de Nederlandse schaatsster. ‘Een 
verhaal dat begon in 2006. Zestien jaar later blijft ijskoningin Ireen Wüst een uitzonderlijke 
relatie smeden met de Olympische Spelen door alweer haar zesde gouden medaille in haar 
carrière te winnen. Ze is de eerste atleet met gouden medailles op vijf verschillende 
Olympische Spelen. Historisch!’ 
 
Ook The Guardian zag hoe Wüst zich de recordboeken in reed. ‘Ze was al de meest 
gedecoreerde schaatsster in de geschiedenis van de Winterspelen en nu staat haar totaal op 
twaalf medailles. Op het hoogste podium lijkt Wüst altijd weer te schitteren. De enorme 
omvang van haar prestatie moet nog tot haar doordringen. Het was voor het machtige 
Nederlandse team alweer de tweede gouden medaille bij het schaatsen en het team maakt zich 
op voor nog meer grote prestaties.’ 
 
‘Ireen Wüst schaatst zichzelf nog meer de legende in met een zesde gouden medaille’, koppen 
de zuiderburen van Sporza. ‘De carrière van Ireen Wüst leek de voorbije jaren een beetje in 
verval te geraken, wat niet onlogisch is op je 35ste, maar op de Olympische Spelen kan de 
Brabantse altijd iets meer.’ 
 
En ook buiten Europa is de prestatie van Wüst opgevallen: ‘Ireen Wüst gooide haar handen 
boven het hoofd en ze wist het: een nieuw olympisch record. Het moeilijkste moest toen nog 
komen: Miho Takagi. Maar terwijl Wüst naar de grond staarde en niet in staat was om te 
kijken, was Takagi langzamer. Daarmee werd de verbijsterende palmares van Wüst nog maar 
eens herschreven’, aldus The New York Times. Bron: AD, 7 februari 2022. 
 
Diederik Gommers  meldt nu toch langer aan te blijven als lid van OMT 
 
Diederik Gommers liet eerder weten deze maand te zullen stoppen als OMT-lid, omdat zijn 
voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care eindigt, maar de ic-arts 
meldt nu toch langer aan te blijven. Hij doet dit omdat de coronacrisis zich op een 
'kantelpunt' bevindt, zegt hij tegen NU.nl. Welke rol het OMT krijgt in de volgende fase die de 
crisis ingaat, is nog niet helemaal duidelijk. 
 
De komende OMT-vergaderingen zal Gommers daarom zelf bijwonen, in plaats van zijn 
beoogd opvolger Iwan van der Horst. Gommers vindt het niet erg om door te gaan als OMT-
lid. ‘Je wordt knotsgek van COVID-19 en we worden iedere keer verrast, maar als medicus is 
die ziekte heel boeiend. Vanuit medisch oogpunt vind ik het heel aantrekkelijk om daarover 
mee te denken.’ Bron: AD, 8 februari 2022. 
 
Een konvooi van auto's en camperbusjes heeft de straten rond het Nieuw-
Zeelandse parlement in Wellington geblokkeerd 
 
Een konvooi van auto's en camperbusjes heeft de straten rond het Nieuw-Zeelandse 
parlement in de hoofdstad Wellington geblokkeerd. Zo'n 2000 demonstranten uit het hele 
land verzamelden zich in de hoofdstad om - net als de demonstranten in de Canadese 
hoofdstad Ottawa - te protesteren tegen coronamaatregelen. 
 
De demonstranten blokkeren straten rond het parlementsgebouw en houden toespraken. De 
voornaamste kritiek lijkt de vaccinatieplicht in bepaalde beroepen te zijn. Het protest werd 
georganiseerd zodat het samenviel met de opening van het parlementaire jaar. Maandag werd 
in de Australische hoofdstad Canberra een soortgelijke actie gehouden. 

Sommige demonstranten in Nieuw-Zeeland droegen Canadese vlaggen om solidariteit met de 
protestactie daar te tonen. In de stad Ottawa werd zondag de noodtoestand 
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uitgeroepen vanwege de aanhoudende demonstraties. Maandagavond (lokale tijd) werd een 
belangrijke grensovergang met de VS geblokkeerd. Bron: AD, 8 februari 2022. 

 

© AP — Nieuw-Zeelanders steunen het protest in Canada en blokkeren het parlementsgebouw 
in Wellington. 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland blijft hoger dan ooit 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland blijft hoger dan ooit. Maar over de 
precieze cijfers bestaat veel onduidelijkheid. Dat de grens van 5 miljoen dinsdag gepasseerd 
gaat worden is echter wel zeker. 

Nog altijd zijn er meer positieve tests dan de computersystemen kunnen verwerken. 
De achterstand wordt met de dag groter, en daarmee ook het verschil tussen de cijfers en de 
werkelijkheid. 

In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk ongeveer een half miljoen bevestigde 
besmettingen doorgegeven. Maar in diezelfde periode zouden zo'n 100.000 nieuwe gevallen 
nog niet zijn geregistreerd. 

Het RIVM maakt dinsdag ook het aantal ziekenhuisopnames van de afgelopen week bekend. 
De week ervoor werden in zeven dagen tijd 1056 coronagevallen opgenomen in een ziekenhuis. 
Van hen kwamen 78 op de intensive care terecht. Die aantallen lijken opnieuw toe te nemen. 
Het aantal mensen dat aan de gevolgen van Covid is overleden, 66 mensen, blijft vermoedelijk 
gelijk. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Premier Justin Trudeau heeft de vrachtwagenchauffeurs opgeroepen om 
het protest te stoppen 

Premier Justin Trudeau heeft de vrachtwagenchauffeurs die al elf dagen in Ottawa protesteren 
tegen het Canadese coronabeleid, opgeroepen om het protest te stoppen. ‘De demonstranten 
proberen onze economie, onze democratie en het dagelijks leven van onze burgers te 
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blokkeren. Het moet ophouden’, zei Trudeau maandagavond in het Lagerhuis, aldus CBC 
News. 

‘De mensen in Ottawa verdienen het niet om te worden lastiggevallen in hun eigen buurt. Dit 
land is door de pandemie gekomen door ons te verenigen. Die paar schreeuwers die met 
hakenkruizen staan te zwaaien vertegenwoordigen niet waar Canada voor staat’, zei hij. Het 
was de eerste keer dat de premier weer in het openbaar verscheen sinds zijn coronabesmetting 
op 31 januari. 

Trudeau kondigde geen nieuwe maatregelen tegen de demonstrerende chauffeurs aan, maar 
zei wel dat de Canadese hoofdstad kan rekenen op alle benodigde middelen om een einde te 
maken aan de blokkades. 

De demonstraties van de afgelopen dagen in verschillende Canadese steden komen voort uit 
het 'vrijheidskonvooi' van Canadese vrachtwagenchauffeurs die boos zijn over 
de vaccinatieplicht die geldt voor internationale vrachtrijders. Vorig weekend trokken de 
chauffeurs met hun trucks naar het parlementsgebouw in het centrum van Ottawa. Sindsdien 
is het protest uitgegroeid tot een breder verzet tegen het coronabeleid van de regering van 
premier Trudeau. 

Op zondag riep burgemeester Jim Watson de noodtoestand uit. Op maandag nam de politie 
duizenden liters aan brandstof in om een einde aan de demonstraties te forceren. Een rechter 
legde de vrachtwagenchauffeurs een verbod om te toeteren op om omwonenden rust te geven. 
Bron: AD, 8 februari 2022. 

 

Met een knipoog werden op de Grote Markt bordjes 'Dordrecht' opgehangen. © Antwerp Hotel 
Association 
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Rollen nu omgedraaid: Grote Markt van Antwerpen is voor even van 
Dordrecht 
 
Vorige maand doopten Dordtse ondernemers hun stad om tot Antwerpen door op alle 
straathoeken naambordjes met de tekst ‘Antwerpen’ op te hangen. Nu zijn de rollen 
omgedraaid en hangen op de Grote markt in de Belgische stad Dordtse borden. 
 
Het was vier weken geleden niets minder dan een wanhoopsdaad van ondernemend 
Dordrecht. Winkeliers en restauranthouders zagen met lede ogen aan dat Dordtenaren in 
grote getale de grens overstaken om daar te gaan doen wat toen in Nederland niet mocht: 
shoppen en uit eten gaan. Zo lagen de Sarisgang, Voorstraat, Vrieseweg en al die andere 
straten in het Dordtse centrum zogenaamd ineens midden in de Belgische stad. 
 
De actie kreeg veel bijval en niet alleen in de regio. ‘Het contrast met Antwerpen is zó groot’, 
zei Arien van Pelt van ondernemersvereniging POBD destijds. ‘Wat er nu gebeurt in Nederland, 
is niet meer te verklaren.’ 
 
De Belgische ondernemers waren dolblij met al die belangstelling van hun noorderburen: de 
omzet lag zo’n dertig procent boven een normale kerstperiode, waarmee alle Belgische 
lockdowns ineens vergeten waren. 
 
Nu de harde lockdown in Nederland achter de rug is, is het tijd om iets terug te doen. Daarom 
hebben hoteliers hun Antwerpen volgehangen met plaatsnaamborden waar prominent 
‘Dordrecht’ op staat. Onder meer op de Grote Markt zijn de borden te zien. ‘Een vette merci 
aan de talrijke noorderburen die tijdens de eindejaarsperiode en januari, onze economie een 
boost hebben gegeven’, schrijft de Antwerp Hotel Association op Facebook. Op Twitter spreekt 
de Dordtse burgemeester Wouter Kolff van een ‘geweldige actie van onze solidaire Vlaamse 
vrienden.’ 
 
‘Nu de handel en horeca in Dordrecht terug geopend is willen de hotels hen een warm hart 
toedragen en Antwerpenaars motiveren om ook eens over de grens te gaan shoppen, eten en 
misschien ook slapen’, schrijft de belangenorganisatie ook nog over de ludieke actie. Bron: 
AD, 8 februari 2022. 
 
Rusland meldt vandaag 165.643 nieuwe coronabesmettingen 

Rusland meldt vandaag 165.643 nieuwe coronagevallen. Gisteren testten 171.905 mensen 
positief op het virus. In de afgelopen 24 uur werden 698 sterfgevallen door toedoen van Covid-
19 geregistreerd. Dat zijn er 89 meer dan gisteren, toen er 609 overlijdens werden gemeld. 
Bron: AD, 8 februari 2022. 

Willem Engel weet preciés hoe ver hij kan gaan: ‘Hij laat anderen het 
vuile werk doen’ 

Na een opzienbarende reactie op de Duitse politiemoorden klinkt de roep om Willem Engel te 
vervolgen luider dan ooit. Advocaten zien voldoende bewijs, maar snappen dat 
justitie zorgvuldig de tijd neemt. ‘Het OM is beducht voor een zeperd en zal alleen zaken 
vervolgen die heel duidelijk strafbaar zijn.’ 

Waar de afgelopen maanden talloze bekende coronademonstranten zijn veroordeeld tot 
maandenlange gevangenisstraffen, is Viruswaarheid-voorman Willem Engel tot op heden een 
vrij man. ‘Hij speelt het heel slim en kan heel gelikt vertellen’, zegt rechtsfilosoof Roland Pierik 
(UvA). ‘Het lijkt alsof hij precies weet hoe ver hij kan gaan met een bepaalde uitspraak of 
verkapt dreigement. In het debat vliegt hij vaak uit de bocht, maar hij lijkt er mee weg te 
komen.’ Bron: AD, 8 februari 2022. 
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Het nog niet drukker geworden bij de commerciële teststraten 

Ondanks dat het vaccinatiebewijs van veel mensen dreigt te vervallen, is het nog niet 
drukker geworden bij de commerciële teststraten. Er worden niet meer afspraken geboekt dan 
doorgaans, meldt Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang. Voor 
dinsdag staan momenteel zo'n 12.000 testafspraken ingepland. 

Dat aantal kan nog oplopen doordat mensen op het laatste moment een coronatest 
regelen. Vorige week dinsdag voerden de testlocaties zo'n 38.000 testen uit. Mensen die na de 
eerste ronde volledig waren gevaccineerd tegen het coronavirus, kregen daarmee een QR-code 
in de app CoronaCheck. 

Daarmee konden ze toegang krijgen tot bijvoorbeeld cafés, restaurants, musea en bioscopen. 
Als ze negen maanden na de laatste inenting nog geen boosterprik hebben gehaald, vervalt 
dat bewijs. Dat zou dinsdag bij de eerste mensen kunnen gebeuren. Om ergens binnen te 
komen, zouden ze alsnog een toegangstest moeten doen. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Duizenden betogers in Wellington willen dagenlang blijven 
demonstreren  

Duizenden betogers in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington willen volgens lokale 
media dagenlang blijven demonstreren tegen het coronabeleid. De actie lijkt vergelijkbaar met 
die in Canada, waar vrachtwagenchauffeurs al ruim een week protesteren tegen 
coronamaatregelen. 

De betogers in Wellington zijn er volgens een woordvoerder 'voor de lange termijn', citeert The 
New Zealand Herald. De krant meldt verder op basis van de politie dat er verkeersoverlast is, 
maar dat er verder geen noemenswaardige incidenten zijn geweest. Er zijn geen arrestaties 
verricht. Bron: AD, 8 februari 2022. 

De CPC Loop in Den Haag verhuist van het voorjaar naar het najaar 

De CPC Loop in Den Haag verhuist van het voorjaar naar het najaar. De organisatie van het 
hardloopevenement besloot hiertoe vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen. De 
oorspronkelijke datum was 13 maart, de nieuwe datum is 25 september. De CPC Loop hield 
rekening met 30.000 deelnemers. De startbewijzen blijven geldig. De huidige 
coronabeperkingen gelden in principe tot 8 maart.  

‘Wij zijn als organisatie afhankelijk van versoepelingen van de corona-maatregelen. Als we in 
een late fase het groene licht krijgen, ontbreekt de tijd voor een gedegen voorbereiding van 
zo'n veelomvattend evenement’, licht wedstrijddirecteur Remco Barbier toe. ‘We willen 
bovendien niet het risico lopen dat we op het allerlaatste moment tot afgelasting moeten 
overgaan.’ 

De beslissing om de CPC Loop te verschuiven naar de herfst is in goed overleg genomen met 
de gemeente en titelsponsor Nationale-Nederlanden. ‘Het is natuurlijk geen leuk besluit, maar 
wel begrijpelijk. Ik kijk uit naar een mooi evenement in de herfst, met traditioneel veel lopers, 
en publiek op het Malieveld en langs het parcours’, aldus Saskia Bruines, wethouder 
Economie. 

De CPC Loop in Den Haag verhuist van het voorjaar naar het najaar. De organisatie van het 
hardloopevenement heeft dit besluit genomen vanwege de onzekerheid over de 
coronamaatregelen. De oorspronkelijke datum was 13 maart, de nieuwe datum is 25 
september. De CPC Loop hield rekening met 30.000 deelnemers. De startbewijzen blijven 
geldig.De huidige coronabeperkingen gelden in principe tot 8 maart. ‘Wij zijn als organisatie 
afhankelijk van versoepelingen van de corona-maatregelen. Als we in een late fase het groene 
licht krijgen, ontbreekt de tijd voor een gedegen voorbereiding van zo'n veelomvattend 
evenement’, licht wedstrijddirecteur Remco Barbier toe. ‘We willen bovendien niet het risico 
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lopen dat we op het allerlaatste moment tot afgelasting moeten overgaan.’ De beslissing om 
de CPC Loop te verschuiven naar de herfst is in goed overleg genomen met de gemeente en 
titelsponsor Nationale-Nederlanden. ‘Het is natuurlijk geen leuk besluit, maar wel begrijpelijk. 
Ik kijk uit naar een mooi evenement in de herfst, met traditioneel veel lopers, en publiek op 
het Malieveld en langs het parcours’, aldus Saskia Bruines, wethouder Economie. Bron: AD, 
8 februari 2022. 

Een kwart van de Britse werknemers noemt long covid als 
hoofdreden voor langdurig ziekteverzuim 

Een kwart van de Britse werknemers noemt long covid als hoofdreden voor langdurig 
ziekteverzuim, blijkt uit onderzoek aldaar. De uitkomsten van de enquête onder 804 bedrijven, 
die samen 4,3 miljoen werknemers hebben, roepen vragen op over de manier waarop ziek 
personeel vanuit hun werk wordt gesteund. 

Premier Johnson staat, nu Omikron minder slachtoffers maakt en boosters het aantal 
ernstige Covid-19-gevallen voorkomen, een aanpak voor waarbij zijn land 'leert leven met 
corona'. Toch testen zo'n 80.000 Britten dagelijks nog positief op het virus. En ook milde 
symptomen, als vermoeidheid en geheugen problemen, zorgen voor ziekmeldingen en mogelijk 
voor long covid. 

Zesenveertig procent van de ondervraagde bedrijven heeft te maken met personeel dat long 
covid heeft. ‘Long covid blijft een groeiend probleem waar werkgevers alert op dienen te zijn’, 
zegt hr-organisatie CIPD. ‘Ze moeten gepaste maatregelen nemen om werknemers met 
deze aandoening te ondersteunen.’ Groot-Brittannië heeft tot nu toe 18 miljoen 
coronabesmettingen vastgesteld en de inschatting is dat aan het begin van 2022 zo'n 1,3 
miljoen mensen symptomen van long covid vertoonden. 

Volgen het CIPD is 20 procent van de werkgevers echter niet op de hoogte van de blijvende 
ziekteverschijnselen onder hun personeel. Slechts 19 procent van hen krijgt ondersteuning 
vanuit het werk, met groot risico op arbeidsongeschiktheid en het verlies van werk, aldus de 
organisatie. Bron: AD, 8 februari 2022. 

RIVM:  gevaccineerden die een boosterprik laten zetten halveren daarmee 
de kans op een Omikron-besmetting  

Onderzoekers van het RIVM komen, na onderzoek onder ruim een half miljoen mensen die 
zich bij de GGD's liet testen, tot de conclusie dat gevaccineerden die een boosterprik laten 
zetten daarmee de kans op een Omikron-besmetting halveren. Voor wie al eerder corona 
opliep, is het voordeel van een booster kleiner: 38 procent. 

De uitkomst bevestigt het beeld dat vaccins en eerdere corona-infecties minder bescherming 
geven tegen de Omikron-variant dan tegen de Deltavariant. Ook maakt het onderzoek 
duidelijk dat mensen die na hun eerste vaccinatiereeks toch besmet raakten en later een 
boosterprik kregen, het meest beschermd zijn tegen het virus. 

Voor deze groep is de bescherming tegen besmetting 76 procent. Mensen die - voor zover 
bekend - nooit het virus bij zich droegen, lopen 68 procent minder kans op corona na een 
booster. Coronavaccins worden na verloop van tijd minder effectief. Wie alleen de 
basisvaccinatie kreeg, is volgens de studie nog maar 33 procent beschermd. 

Bij ongevaccineerden die al eens eerder besmet raakten met een coronavariant, bedraagt 
de bescherming 25 procent. De vraag is nog hoe lang het beschermende effect van de boosters 
zal aanhouden. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat de booster de kans op ziekenhuisopname 
wegens Covid-19 sterk verminderd. Bron: AD, 8 februari 2022. 
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Dinsdag coronapersconferentie zonder premier Rutte 

Kabinet koerst op versoepeling, maar nog niet alle remmen los: coronapas ‘nog nodig’ en 1G 
is optie voor clubs. 

Als ziekenhuizen de komende dagen niet alsnog overlopen kan Nederland verder van het 
lockdownslot. De seinen voor verdere versoepelingen staan op groen, al zal de coronapas 
vermoedelijk nog even nodig blijven. Voor heropening van het nachtleven kan 1G - iedereen 
testen - een optie zijn.  

Dat melden Haagse ingewijden aan deze nieuwssite. ‘De situatie in ziekenhuizen is stabiel, al 
zijn er wel zorgen over personeelsuitval’, zegt een bron. Komende vrijdag bespreekt het 
Outbreak Management Team (OMT) de mogelijkheden, dinsdag besluit het kabinet en is er 
weer een coronapersconferentie.  

De kans is nihil dat alle maatregelen dan overboord kunnen, wel ligt er een ‘tussenstap’ in 
het verschiet. Zo kunnen de openingstijden van horeca en cultuur verder verruimd worden, 
ook het aantal gasten en bezoekers kan opgeschroefd worden. En als de RIVM-prognoses 
ruimte bieden zou ook het nachtleven weer open kunnen, bijvoorbeeld met testplicht (1G).  

Als de situatie in de ziekenhuizen stabiel blijft, staan de seinen voor verdere versoepelingen 
op groen. Voor heropening van het nachtleven kan 1G - iedereen testen - een optie zijn, ook 
blijft de 3G-coronapas nog nodig. Dat zal volgende week dinsdag de boodschap zijn van 
minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) op de coronapersconferentie. Die geeft hij 
zonder premier Rutte. 

‘De situatie in ziekenhuizen is stabiel, al zijn er wel zorgen over personeelsuitval’, zegt een 
bron. Komende vrijdag bespreekt het Outbreak Management Team (OMT) de mogelijkheden, 
dinsdag besluit het kabinet. Minister Kuipers verzorgt de coronapersconferentie dan alleen, 
Rutte zal er zelf vanwege verplichtingen in de Eerste Kamer niet bij zijn, meldt de premier 
zojuist in de Tweede Kamer. 

Dit is ook een signaal van de ‘nieuwe fase’ van de corona-aanpak, waarbij de crisislading van 
het dossier moet. Rutte kondigde daarom onlangs in het coronadebat al aan dat hij niet meer 
standaard bij de coronapersconferenties aanwezig is. 

De kans is nihil dat alle maatregelen dan overboord kunnen, wel ligt er een ‘tussenstap’ in 
het verschiet. Zo kunnen de openingstijden van horeca en cultuur verder verruimd worden, 
ook het aantal gasten en bezoekers kan opgeschroefd worden. En als de RIVM-prognoses 
ruimte bieden, zou ook het nachtleven weer open kunnen, bijvoorbeeld met testplicht (1G).  

‘Er moet meer ruimte komen, de cijfers lijken dat toe te staan, de samenleving schreeuwt 
erom. Hier in Den Haag leven we natuurlijk ook niet onder een steen’, zegt de bron. Maar voor 
‘alle remmen los’ is het komende week vermoedelijk nog te vroeg: ‘Als we dinsdag zeggen: alles 
kan weer, ga massaal je gang, ook met carnaval: dan riskeer je alsnog een corona-explosie. 
Dat wil je niet.’ Bron: AD, 8 februari 2022. 

Premier Mark Rutte is volgende week dinsdag niet aanwezig bij de 
persconferentie  

Premier Mark Rutte is volgende week dinsdag niet aanwezig bij de persconferentie van het 
kabinet. Hij zit in de Eerste Kamer voor een debat, dus zal zorgminister Ernst Kuipers het 
persmoment op zich nemen, zo meldde Rutte dinsdagmiddag in de Kamer.  

Mogelijk kondigt het kabinet dinsdag verdere versoepelingen aan, maar wat die precies 
inhouden en hoe ver het kabinet daarmee wil gaan, is nog niet bekend. Er worden nog tal van 
overleggen gehouden voordat er een besluit wordt genomen. Volgens Rutte bieden de cijfers 
aanleiding om 'wat optimistischer' te zijn dan een aantal weken geleden. Hij houdt wel een 
slag om de arm. 
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Tot nu toe was Rutte steeds aanwezig bij de coronapersconferenties. Daar wilde hij 'al langer 
vanaf'.  Volgens zijn woordvoerder wil de minister-president 'flexibel' met de persconferenties 
omgaan, en is het goed denkbaar dat hij in de toekomst toch weer zal aansluiten. In welke 
scenario's Rutte dat noodzakelijk acht, kan hij niet zeggen. 

Het kabinet hoopt dat dankzij de huidige vaccinatiegraad en de risico's die de Omikron-variant 
van het virus met zich meeneemt de maatregelen geleidelijk kunnen worden afgebouwd. Toch 
zijn er nog allerlei tegenvallers mogelijk, bijvoorbeeld als het aantal coronabesmettingen nog 
harder oploopt dan de afgelopen weken gebeurde, de ziekenhuizen weer vol komen te liggen 
of er een nieuwe virusvariant komt waardoor alsnog nieuwe maatregelen ingevoerd worden. 
Bron: AD, 8 februari 2022. 

Japan heeft het afgelopen etmaal bij 101.278 mensen het coronavirus 
vastgesteld 

Japan heeft het afgelopen etmaal bij 101.278 mensen het coronavirus vastgesteld, meldt 
persbureau Kyodo. Hoofdzakelijk veroorzaakt door de Omikron-variant. Ook wordt het 
een recordaantal van 159 overlijdens door toedoen van Covid-19 gemeld. Er liggen 
momenteel 1141 Japanners met ernstige coronaklachten in de ziekenhuizen, laat het 
ministerie van Volksgezondheid weten. Het hoogste aantal in vier maanden tijd. Bron: AD, 8 
februari 2022. 

Kiezers kunnen op 16 maart veilig hun stem uitbrengen voor de 
gemeentelijke verkiezingen 

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken zegt, in een brief aan de Tweede Kamer, 
dat kiezers op 16 maart veilig hun stem kunnen uitbrengen voor de gemeentelijke 
verkiezingen. de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 die voor de vorige verkiezingen was 
opgesteld, voldoende mogelijkheden biedt aan gemeenten en stemlokalen om de noodzakelijke 
maatregelen te nemen. 

Net als bij de Kamerverkiezingen vorig jaar maart mogen kiezers straks niet één, maar drie 
dagen hun stem uitbrengen. Door de spreiding in tijd zal het dan minder druk worden bij de 
stembureaus, is de verwachting. De minister denkt ook niet dat er minder mensen gaan 
stemmen in verband met de huidige coronagolf. Uit onderzoek onder niet-stemmers blijkt 
het coronavirus geen overwegende reden was om niet te gaan. 

Bovendien worden in de lokalen allerlei hygiënische maatregelen getroffen om de 
besmettingsrisico's tegen te gaan, zoals kuchschermen, het dragen van mondneusmaskers en 
het voortdurend schoonmaken van de stemhokjes en andere voorwerpen. Anders dan vorige 
keer krijgen 70-plussers geen mogelijkheid om per brief te stemmen, omdat dit de laatste keer 
niet vlekkeloos verliep. Bron: AD, 8 februari 2022. 

 

De positieve coronatests die in de afgelopen drie weken nog niet waren 
geregistreerd zijn doorgegeven aan het RIVM 

De positieve coronatests die in de afgelopen drie weken nog niet waren geregistreerd, zijn 
tussen maandagochtend en dinsdagochtend alsnog doorgegeven aan het Rijksinstituut voor 
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Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat kreeg daardoor 394.759 meldingen van positieve 
tests: 317.184 achterstallige van na 18 januari en 77.575 nieuwe positieve tests. 

De achterstand is weggewerkt door een nieuwe manier van verwerken. De resultaten gingen 
vanuit de laboratoria naar de GGD's, en daarna via de bron- en contactonderzoekers naar het 
RIVM. Die doorstroom stokte. Daarom gaan de uitslagen voortaan 'rechtstreeks vanuit de 
teststraten naar het RIVM'. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Het ziekteverzuim in ziekenhuizen is afgelopen week verder gestegen 

Het ziekteverzuim in ziekenhuizen is afgelopen week verder gestegen, meldt de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa). De toezichthouder noemt het 'de grootste uitdaging voor de zorg op het 
moment'. Op verpleegafdelingen is het verzuim opgelopen van 9 procent tot 10 procent. Van 
het personeel van de intensive care-afdelingen zit inmiddels 10,3 procent noodgedwongen 
thuis. Een week geleden was dat 9,7 procent. 

‘Ook in de rest van de keten, bijvoorbeeld bij de huisartsen en in de thuiszorg, is een hoog 
ziekteverzuim’, voegt de NZa eraan toe. Het ziekteverzuim is de afgelopen weken flink 
opgedreven door het hoge aantal coronabesmettingen. Dat is voelbaar in diverse sectoren, ook 
buiten de zorg. 

Ondanks de personeelsproblemen hebben ziekenhuizen hun operatiecapaciteit afgelopen 
week wel weer iets verder uitgebreid. Die ligt nog 14 procent lager dan normaal, tegen 15 
procent in de rapportage van vorige week. Ook zijn er weer iets meer ziekenhuizen die alle 
kritiek planbare zorg binnen zes weken kunnen leveren. Dat is de termijn die moet worden 
gehaald om gezondheidsschade bij patiënten te voorkomen. Hier slagen nu 66 van de 73 
ziekenhuizen volledig in. Een week eerder stond de teller nog op 63. Bron: AD, 8 februari 
2022. 

Bron- en contactonderzoek naar coronabesmettingen is met de huidige 
besmettingscijfers volstrekt zinloos  

Bron- en contactonderzoek naar coronabesmettingen is met de huidige 
besmettingscijfers 'volstrekt zinloos aan het worden', vindt voorzitter André Rouvoet van 
koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. ‘Als de hele samenleving open is en wij gaan toch 
nog heel erg kijken: waar komt de bron van de besmetting vandaan? Met dit soort cijfers is 
dat volstrekt zinloos aan het worden’, zei hij in een interview op BNR Nieuwsradio. 

Het lukt nog maar bij een fractie van alle gemelde besmettingen om te onderzoeken waar 
iemand mogelijk het virus heeft opgelopen en met wie diegene allemaal in contact is geweest. 
Rouvoet wil 'op korte termijn' over het nut van het bron- en contactonderzoek in gesprek met 
minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid. 

‘We moeten erover praten of het in deze vorm nog zinvol is en of we die krachten beter kunnen 
inzetten in de virusbestrijding’, aldus Rouvoet. Bijvoorbeeld bij het testen of in volgende 
boostercampagnes. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Arts-microbioloog Marc Bonten denkt dat de tijd van het OMT er 
binnenkort wel opzit wat corona-adviezen 

Arts-microbioloog Marc Bonten, lid van Outbreak Management Team (OMT) dat de regering 
adviseert over de corona-aanpak, denkt dat de tijd van dit gezelschap er binnenkort wel opzit, 
althans zeker voor een periode. Dat zei hij op BNR-radio. ‘Ik denk dat het niet heel lang meer 
gaat duren.’ 

De hoogleraar, onder meer verbonden aan het UMC Utrecht, verwacht na de besmettingspiek 
meer rust aan het coronafront en schat dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) het wel afkan met het Centrum Infectieziektebestrijding en de Landelijke Coördinatie 
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Infectieziektebestrijding. Die kunnen er volgens hem nu ook 'heel goed over adviseren'. Het 
OMT is dan 'in deze samenstelling niet meer nodig'. Het OMT bestaat uit vaste leden en enkele 
extra specialisten. 

Hij sluit niet uit dat er later nieuwe varianten de kop opsteken die aan de vaccins weten ’te 
ontsnappen’ en veel infecties kunnen veroorzaken, maar bij zulke 'verrassingen' kan het OMT 
wel 'weer eens een keer bij elkaar' worden geroepen. 

Bonten zegt niet de enige te zijn binnen het OMT die het einde ziet naderen, al wordt er niet 
als zodanig over gesproken. 

Hij benadrukt dat het nog te vroeg is om preciezer te zeggen wanneer de rust indaalt, maar 
de kans erop is in ieder geval groot. De tijd die hij zal overhouden noemt hij ‘héérlijk’. Bron: 
AD, 8 februari 2022. 

Farmaceut Pfizer verwacht dit jaar 54 miljard dollar (meer dan 47 miljard 
euro) aan omzet te behalen uit de verkoop van coronavaccins 

De Amerikaanse farmaceut Pfizer verwacht dit jaar 54 miljard dollar, omgerekend meer dan 
47 miljard euro, aan omzet te behalen uit de verkoop van vaccins tegen het coronavirus. 
Daarbij wordt 32 miljard dollar aan opbrengsten verwacht uit het coronavaccin Comirnaty en 
22 miljard dollar aan inkomsten uit de coronapil Paxlovid van Pfizer. 

De totale omzet zou dit jaar moeten uitkomen op het recordniveau van 98 miljard tot 102 
miljard dollar. In 2021 werd een omzet behaald door het bedrijf van 81,3 miljard dollar, wat 
95 procent meer is dan een jaar eerder. Die groei is vrijwel volledig te danken aan de verkoop 
van Comirnaty, dat Pfizer heeft ontwikkeld in samenwerking met de Duitse biotechnoloog 
BioNTech. Het bedrijf produceerde vorig jaar 3 miljard doses van dat middel. Dit jaar wil Pfizer 
4 miljard doses maken en minstens 120 miljoen coronapillen. 

De nettowinst kwam afgelopen jaar uit op 22 miljard dollar, tegen 9,1 miljard dollar een jaar 
eerder. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is 
dinsdag opnieuw gestegen 

Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag opnieuw 
gestegen, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu in totaal 1580 
coronapatiënten, 87 meer dan maandag. Dat is het hoogste aantal in ruim een maand. 

Afgelopen etmaal werden er 210 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen, op de ic's ging het om 19 nieuwe opnames. Dat zijn er in totaal 61 meer 
dan maandag. 'Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is afgelopen week gestegen voor de 
kliniek en de ic', zegt het LCPS in een toelichting. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 
1354 patiënten met corona, 75 meer dan een dag eerder. Op de intensive cares nam dit aantal 
toe met 12 tot 226. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Om de druk op de ziekenhuizen te verdelen worden patiënten verspreid 
over het land 

Om de druk op de ziekenhuizen te verdelen worden patiënten verspreid over het land. 
Maandag zijn vijf mensen verplaatst naar een andere regio, evenveel als zondag. 

Maandag liet het totaalaantal Covidpatiënten een plotselinge stijging zien van 149, de grootste 
toename sinds eind december 2020. Op maandagen liggen deze aantallen wel vaker hoger dan 
de rest van de week omdat in de weekends minder patiënten worden ontslagen. Vergeleken 
met een week geleden liggen er nu 237 meer mensen met corona onder de leden in de 
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ziekenhuizen. De aantallen zijn echter nog altijd relatief laag. Half december waren het er nog 
ruim duizend meer dan nu. 

Het LCPS voorspelde eerder al dat het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen weer zou 
toenemen, als gevolg van de razendsnelle verspreiding van de Omikron-variant. Daarbij geven 
ziekenhuizen aan dat veel opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus, in 
de eerste plaats vanwege een andere oorzaak worden opgenomen. Na het doen van een 
coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de 
dagelijkse ziekenhuiscijfers in patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen. Bron: AD, 8 
februari 2022. 

ECDC: Het is niet nodig om alle jongeren een boosterprik te geven  

Het is niet nodig om alle jongeren van 12 tot en met 17 een boosterprik te geven tegen het 
coronavirus, zegt de Europese gezondheidsdienst ECDC. In Nederland gaf de 
Gezondheidsraad vorige week precies hetzelfde advies. 

Volgens het ECDC is het veel belangrijker ervoor te zorgen dat ongevaccineerden een eerste 
en tweede prik krijgen. Daarnaast zou de boosterprik moeten worden gegeven aan meer 
mensen uit groepen die voorrang krijgen. 

In de afgelopen maanden zijn veel jongeren positief getest op het coronavirus. Dat valt samen 
met de verspreiding van de Delta- en Omikron-variant. Maar het aantal gevallen in die 
leeftijdsgroep daalt de laatste tijd. Bovendien lopen jongeren weinig risico om in een 
ziekenhuis te belanden of te overlijden aan de besmetting. Daarnaast beschermen de eerste 
prikken nog heel goed bij tieners, zegt het ECDC. 

Boosterprikken voor pubers heeft waarschijnlijk geen groot effect op de verspreiding onder de 
totale bevolking, berekent de gezondheidsdienst. Het zogeheten reproductiegetal zou er een 
fractie door kunnen zakken. 

Nederland en alle andere landen die bij het ECDC zijn aangesloten, vaccineren 12- tot en met 
17-jarigen. Tien landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Italië, boosteren ook kinderen van 
12 jaar en ouder. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Koningin Maxima heeft in Breda gesproken met ondernemers die hard 
geraakt zijn door de coronacrisis 

Koningin Maxima heeft dinsdag in Breda gesproken met ondernemers die hard geraakt zijn 
door de coronacrisis. In het atelier van een Nederlands modemerk sprak ze onder anderen 
met de eigenaar van een beautysalon, de uitbater van een café en een organisator van 
dansfeesten. 

De koningin arriveerde rond het middaguur in een bedrijfspand in de wijk Ginneken. Na een 
korte rondleiding door het atelier nam de koningin plaats aan een tafel waar ze drie Bredase 
ondernemers en een businesscoach uit de plaats ontmoette. Máxima luisterde onder meer 
naar het verhaal van een horecaondernemer die vanwege de crisis al zijn derde 
personeelsploeg aan het werk had. Een andere ondernemer vertelde hoe zij noodgedwongen 
weer aan huis is gaan werken omdat ze haar bedrijfspand niet meer kon financieren. De 
koningin stelde gerichte vragen en leek goed op de hoogte van de problemen die spelen. 

Toen het gesprek ging over de regelgeving rondom corona had de koningin zelfs zoveel vragen 
dat het gesprek langer doorging dan vooraf afgesproken. Toen een aanwezige 
vertegenwoordiger van de gemeente de majesteit daarop attendeerde, zei Máxima geheel in lijn 
met het gesprek én tot hilariteit van de aanwezigen dat je je niet altijd aan de regels hoeft te 
houden. Ze voegde daar later aan toe dat er in de toekomst meer maatwerk mogelijk gaat zijn 
voor ondernemers om te kunnen herstellen van de coronacrisis. Bron: AD, 8 februari 2022. 
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Koningin Maxima was vanmiddag in Breda om daar in gesprek te gaan met lokale 
ondernemers. © Peter Ullenbroeck 
 

 
 

Bij haar afscheid krijgt ze een jurk mee van het label By-Bar. ‘Nu maar hopen dat ze de jurk 
gaat dragen’, aldus mede-eigenaresse Barbara Brenninkmeijer. © Peter Ullenbroeck 

Maxima in gesprek met Bredase ondernemers over gevolgen corona 
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Koningin Maxima heeft dinsdag een werkbezoek aan Breda gebracht waar ze met een 
handjevol ondernemers sprak over de gevolgen van de coronacrisis. 
 
In het hoofdkantoor van het Bredase kledinglabel By-Bar in het Ginneken werd Maxima begin 
van de middag ontvangen door burgemeester Paul Depla en wethouder economische zaken 
Boaz Adank. Het bezoek duurde ruim anderhalf uur waar de koningin met een zestal lokale 
ondernemers uitgebreid in gesprek ging over de problemen die ze ondervinden door de 
coronamaatregelen. 
Ondermeer een kroegeigenaar, de eigenaresse  van een schoonheidssalon en een organisator 
van evenementen vertelden Maxima tegen welke problemen ze de afgelopen twee jaar zijn 
aangelopen.  De koningin luisterde  aandachtig, stelde regelmatig vragen waardoor er soms 
goede gesprekken op gang kwamen. ‘Haar bezoek gaat ons niet direct helpen, maar ik ben 
toch blij dat ze heeft willen luisteren’, aldus één van hen na afloop. 
 
Na afloop kreeg Máxima van mede-eigenaresse Barbare Brenninkmeijer een jurk cadeau, goed 
verpakt in een doos. ‘Toen we hoorden dat ze zou komen, dacht ik direct aan die jurk’, aldus 
Barbara nadat Máxima was vertrokken. ‘Die staat haar vast heel goed. Nou maar hopen dat 
ze de jurk ook gaat dragen.’ Bron: BN De Stem, 8 februari 2022. 
 
Dat mensen graag versoepelingen van de coronamaatregelen willen 
vindt OMT-lid Menno De Jong terecht 

Dat mensen graag versoepelingen van de coronamaatregelen willen, vindt OMT-lid Menno De 
Jong terecht. ‘Er is een grote roep om versoepelingen en die begrijp ik volledig’, zegt het hoofd 
medische microbiologie bij het Amsterdam UMC in een interview met de hoofdstedelijke 
zender AT5. 

We zitten volgens De Jong momenteel in een gunstiger positie dan afgelopen december, voor 
de Omikrongolf van het coronavirus. Zo verwijst hij naar de boostervaccinaties en het lagere 
aantal mensen dat met corona opgenomen ligt in de ziekenhuizen. De oproep om te 
versoepelen is daarom volgens hem terecht, maar toch moeten we volgens De Jong 
ook voorzichtig zijn. 

‘We zitten nu een beetje in een grillige fase’, legt hij uit op de stadszender. Het meest 
waarschijnlijke scenario is dat het virus steeds minder ziekmakend zal worden naarmate het 
verder evolueert. De Omikron-variant kan een soort tussenstap zijn richting zo'n echt 
onschuldig virus. ‘In de tussentijd moeten wel een beetje op onze qui-vive zijn.’ 

Het Outbreak Management Team (OMT) komt deze vrijdag weer samen om het te hebben over 
de staat van de pandemie en de vraag of er wel of niet verder versoepeld kan worden. Als de 
samenleving verder open kan, dan moet je denken aan bijvoorbeeld meer bezoekers voor de 
cultuursector en de uitbreiding van openingstijden, aldus De Jong. ‘Het hele menu ligt open.’ 

De Amsterdamse nachtclubs hebben aangekondigd komend weekend hun deuren te openen, 
ook al mag dat nog niet. De Jong begrijpt die actie 'volkomen', maar hij vindt de timing 'wat 
onhandig'. Het OMT stuurt het advies na het overleg aan het kabinet en volgende week kondigt 
dat aan of er meer versoepelingen mogelijk gaan zijn. 

Volgens De Jong zou een zogenoemd 1G-beleid een uitkomst kunnen bieden voor het 
nachtleven. 1G wil zeggen dat iedereen zich moet laten testen voor toegang, ongeacht de 
vaccinatiestatus. De Jonge zou het 'fantastisch' vinden als de actie van komend weekend zou 
worden omgetoverd tot een experiment met 1G. 

Sowieso is hij voorstander van het coronatoegangsbewijs. Een petitie voor het afschaffen van 
het bewijs krijgt momenteel veel steun. ‘Het land volledig openstellen zonder 
coronatoegangsbewijzen is op dit moment best een hoog risico, gezien alle onzekerheden’, zegt 
De Jong erover. Bron: AD, 8 februari 2022. 
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Iets meer dan 192.000 haalden vorige week een boosterprik 

Dat mensen die nog geen boosterprik tegen het coronavirus hebben gekregen misschien hun 
vaccinatiebewijs kwijtraken, leidt nog niet tot een run op de vaccinatielocaties. Iets meer 
dan 192.000 mensen haalden vorige week een boosterprik. Dat is het laagste aantal sinds 
november, toen de boostercampagne nog op gang moest komen. 

Een week eerder waren er bijna 233.000 boosterprikken gezet, en ongeveer een maand 
geleden een recordaantal van bijna 1,9 miljoen in zeven dagen tijd.  

Er zijn inmiddels ruim 8,6 miljoen boostervaccinaties gezet door Gemeentelijke 
Gezondheidsdiensten en andere uitvoerders, zoals ziekenhuizen, huisartsen of instellingen 
met een medische dienst. Op dit moment heeft 60,2 procent van alle 18-plussers volgens het 
RIVM een boostervaccinatie ontvangen. Bijna 85 procent van alle Nederlanders van 12 jaar 
en ouder is volledig gevaccineerd.  

De voorwaarden voor het vaccinatiebewijs in de app CoronaCheck zijn dinsdag aangepast. Als 
de laatste prik uit de eerste ronde langer dan negen maanden geleden was, is de QR-code niet 
meer geldig. In de komende maanden zouden in totaal ongeveer 2,6 miljoen mensen hun 
vaccinatiebewijs kunnen kwijtraken. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Kabinet wijzigt coronadoelen: openhouden samenleving staat nu formeel 
voorop 

Nu Nederland mogelijk rond de Omikronpiek cirkelt past het kabinet het coronabeleid aan. 
Uitsluiting van risico's is passé, uitgangspunt wordt het openhouden van de samenleving. 
Ook wordt het uitgebreide test- en traceerbeleid - met bron- en contactonderzoek - tegen het 
licht gehouden.  

‘Het beleid zal niet meer primair gevoerd worden vanuit belasting van de zorg, maar vanuit 
breder perspectief. De nieuwe twee gelijkwaardige doelen zijn: a sociaal-maatschappelijke en 
economische continuïteit/vitaliteit en b toegankelijkheid van de hele zorgketen voor iedereen’, 
schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) dinsdag in een brief aan de Tweede 
Kamer. Eerder vandaag werd al duidelijk dat Kuipers koerst op verdere versoepelingen. 

Nu de coronapandemie met de dominante Omikron-variant in een nieuwe fase is gekomen, 
verandert ook de virus-aanpak van het kabinet. Het zoveel mogelijk openhouden van de 
samenleving was al langer belangrijk, maar formeel waren de kabinetsdoelen nog: een 
acceptabele belasting van de zorg, het beschermen van kwetsbaren, zicht houden op het virus 
en economisch-maatschappelijke schade beperken.  

In plaats van de nauwe blik op zorgcapaciteit wil het kabinet dus breder afwegen wat nuttig 
en nodig is om de samenleving open te houden en de zorg bereikbaar. Al zullen maatregelen 
nodig zijn zodra het virus te hard rondgaat en de toestroom naar ziekenhuizen te groot wordt.  

Toch kiest het kabinet een ander perspectief. Zo is het nog maar de vraag of het uitgebreide 
en kostbare toegangstesten in de huidige vorm nodig blijft, schrijft Kuipers. De coronapas is 
evenmin onbeperkt houdbaar: ’Voor de inzet van het coronatoegangsbewijs wordt telkens 
kritisch en zorgvuldig gekeken of het proportioneel is het instrument in te blijven zetten. Die 
afweging kan per sector verschillen. De omvang van de activiteiten - het aantal personen- en 
het soort activiteit kan hierbij een rol spelen.’ Bij massale indoor concerten kan dus een ander 
toegangsregime gaan gelden dan een buitenevenement bijvoorbeeld.  

Het communicatiemotto wijzigt ook, van ‘alleen samen krijgen we corona onder controle’ 
naar ‘samen verder, leven met het virus’. Het 2G-beleid, waarbij ongevaccineerden buiten de 
deur worden gehouden van horeca en evenementen, verliest aan politieke steun. Mogelijk 
stemt een Kamermeerderheid komende donderdag dit omstreden ‘instrument’ al uit de 
gereedschapskist. Ook de 3G-coronapas verliest aanhangers. 
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Later komt er nog een post-corona-plan, waarmee het kabinet de zorg en samenleving klaar 
wil maken voor een eventueel volgend virus. Behalve grotere zorgcapaciteit moeten allerlei 
sectoren zich ook prepareren op een pandemie waarbij ze toch zoveel mogelijk open kunnen 
blijven, met hulp van virus-remmende maatregelen. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Het kabinet hoopt op een terugkeer naar de economie zoals we die voor 
de pandemie kenden 

Het kabinet hoopt op een terugkeer naar de economie zoals we die voor de pandemie kenden, 
'waarbij corona goeddeels onderdeel wordt van het gewone ondernemersrisico'. Dat schrijven 
betrokken bewindslieden aan de Tweede Kamer. Iedereen moet met corona leren leven, en dat 
betekent ook dat de 'huidige generieke steun' niet houdbaar is op de lange termijn. 

Het was al eerder bekend dat het kabinet wil dat de steunregelingen anders worden 
ingericht. Momenteel kunnen bedrijven loonsteun en een tegemoetkoming van de vaste lasten 
krijgen als ze door de coronamaatregelen een stuk minder omzet draaien dan normaal. De 
steunpakketten werken 'verstorend', geeft het kabinet toe. Zo zorgt de loonsteun ervoor dat 
werknemers in dienst blijven in sectoren die met grote problemen kampen, terwijl in andere 
sectoren een grote behoefte is aan arbeidskrachten. 

Bovendien 'komt het belastinggeld niet altijd op de juiste plekken terecht', geeft het kabinet 
toe. Uiterlijk eind maart komt het daarom met een brief waarin het aangeeft 'of en hoe' de 
coronasteun op lange termijn moet worden vormgegeven. Hierover overleggen de betrokken 
ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën nog. In december zei het 
vorige kabinet nog daarbij een balans te zoeken tussen overheidssteun enerzijds en 
ondernemersrisico anderzijds. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Minister Wiersma werkt aan verlenging corona-inhaalprogramma 
onderwijs 

Minister Dennis Wiersma (Basis- en voortgezet onderwijs) staat ‘positief’ tegenover een 
verlenging van het Nationaal Programma Onderwijs, waarmee scholen corona-achterstanden 
bij leerlingen kunnen wegwerken. Dat zei Wiersma vanmiddag tijdens het vragenuurtje in de 
Tweede Kamer.  

Het zogeheten NPO-programma, waaraan een zak geld voor het basis- en voortgezet onderwijs 
kleeft van bijna zes miljard euro, zou oorspronkelijk tweeënhalf jaar lopen. Scholen voelden 
daardoor veel druk om de centen snel uit te geven, wat werd bemoeilijkt door een gebrek aan 
onderwijspersoneel om de projecten te begeleiden.  

Verschillende partijen dienden al Kamermoties in om de uitvoering van het hulpprogramma 
daarom te verlengen met één of twee jaar. De minister werkt daar nu aan, zei hij vandaag in 
de Tweede Kamer.  

‘Ik sta positief tegenover een verlenging’, meldde hij, zonder daarbij te zeggen met hoeveel jaar. 
‘Ik ben nu aan het kijken hoe we dat precies kunnen doen, maar ook kunnen koppelen aan 
het regeerakkoord, wat ook een heleboel ambities heeft. Ik kom daar binnen twee weken op 
terug.’ Bron: AD, 8 februari 2022. 

Veel nachthoreca al uitverkocht voor protestopening ‘De Nacht staat op’ 

Veel nachthoreca is al volledig uitverkocht voor de zaterdag geplande openingsactie ‘De Nacht 
staat op’. De clubs openen de deuren als protest tegen de coronamaatregelen, die de sector 
zwaar hebben getroffen. 

De actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg 
Amsterdamse Clubs (OAC). Inmiddels hebben clubs door het hele land zich aangesloten. 
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Zo heeft 013 in Tilburg in totaal 1400 kaarten verkocht, waarmee alle tickets op zijn. Ook Het 
Patronaat in Haarlem (700 kaarten) en De Helling in Utrecht (300 kaarten) zijn compleet 
uitverkocht. FLUOR in Amersfoort heeft in de voorverkoop al 300 kaarten aan de man 
gebracht en zal dinsdagavond de resterende 200 tickets te koop aanbieden. 

Alle clubs laten aan het ANP weten geen gebruik te gaan maken van hun maximale bezetting. 
Eerder was al bekend dat alle tickets van de Amsterdamse clubs die meedoen ook zijn 
uitverkocht, in totaal gaat het om 15.000 kaarten. 

Brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) stelden eerder het 
zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het 
nachtleven wordt gedacht. Volgens de nu geldende regels moet de horeca om 22.00 uur de 
deuren sluiten en is een zitplaats voor bezoekers verplicht. 

Zo kort voor carnaval voelen Bredase horeca-ondernemers er weinig voor om mee te doen aan 
de landelijke protestactie. De Bredase ondernemers Arnold Van Strien (De Kapitein) en Kees 
Bijl (Cue, Coyote) zijn heel stellig: zij doen niet mee. ‘We steunen de actie van onze collega’s, 
alle aandacht voor onze situatie is meegenomen. Maar voor ons in Breda heeft het geen 
meerwaarde. Wij zijn met carnaval bezig. Het is hier doodstil rond die actie van zaterdag’, 
aldus Arnold Van Strien. 

Het Outbreak Management Team (OMT) komt deze vrijdag weer samen om zich te buigen over 
de vraag of er verder versoepeld kan worden. Volgende week is een nieuwe persconferentie 
met minister Kuipers. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Kabinet draait geldkraan dicht: aan coronasteun komt een einde 

Het kabinet draait de geldkraan dicht: de coronasteunpakketten voor bedrijven en 
ondernemers worden gestopt. Vanaf 1 oktober komt er een einde aan het grote pakket, al 
wordt er mogelijk nog wel steun verleend aan sectoren die nog lijden onder coronaregels, zoals 
het nachtleven. 

De ongekende financiële injectie wordt op die manier dus flink afgebouwd. Minister Wopke 
Hoekstra (Financiën) zinspeelde al langer op het beëindigen van de regeling, die tot nu toe al 
zo’n tachtig miljard euro heeft gekost. Toch werd steeds verlengd. Tot nu. ‘Doorgaan zou 
averechts effect kunnen hebben. Dan houden we bedrijven die niet levensvatbaar zijn wel in 
leven. En je loopt het risico dat mensen niet meer op zoek gaan naar ander werk, terwijl er 
wel vacatures zijn’, aldus Hoekstra.  

De duurste maatregelen betroffen de tegemoetkoming in de vaste laten (TVL) en de 
loonsubsidieregeling, de zogenoemde NOW.  

Het kabinet speelt al maanden met het idee om de maatregelen te stoppen, zeker sinds 
coronaregels zijn versoepeld waardoor horeca, winkels en sportscholen weer open zijn. Grote 
vrees was dat ‘zombiebedrijven’ op de been worden gehouden die stilaan toch al niet meer 
levensvatbaar zijn. 

Bovendien waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) al eerder – en bij herhaling – om 
steun af te bouwen, omdat het de ‘gezonde’ economische gang van zaken zou tegenwerken. 
‘Prikkels’ voor bedrijven om te ondernemen zijn verzwakt, omdat vaste lasten worden gedekt. 

Tegelijk hebben de pakketten effect gesorteerd: de economie herstelt sneller dan verwacht en 
de werkloosheid is laag. Volgens het CBS staat de werkloosheid in Europa op hetzelfde punt 
als voor de pandemie. Daarnaast is de koopkracht op peil gebleven. 

Hoekstra: ‘Dit is een exceptioneel groot pakket en bedrag aan steun geweest dat we met z'n 
allen, als belastingbetalers, hebben opgebracht. Maar dat moet wel op enig moment stoppen. 
En dat moment is nu gekomen.’ 
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Toch zijn MKB-Nederland, grotere bedrijven en economen huiverig dat de steun nu wordt 
afgebouwd. Zij vrezen voor een ‘dubbele dip’: zodra het infuus los wordt getrokken, komt er 
economische malaise. 

 
Personeel gezocht bij een winkel in Rotterdam: de vraag naar personeel loopt momenteel hard 
op, de werkeloosheid nam mede dankzij de steunmaatregelen nauwelijks toe. In sommige 
sectoren is zelfs grote vraag. © ANP 

Zo zei ING-econoom Carsten Brzeski recent dat het stoppen van steun het vertrouwen in de 
economie kan schaden. ‘Werknemers houden nu vertrouwen in de economie en niet bang 
hoeven te zijn hun baan te verliezen. Daardoor zijn ze eerder bereid geld uit te geven. Als de 
steunmaatregelen stoppen, is het gevaar dat de economie inzakt. Dan krijg je een dubbele 
dip.’ Bron: AD, 8 februari 2022. 

Italianen hoeven minder vaak een mondkapje op 

Italianen hoeven minder vaak een mondkapje op in de strijd tegen het coronavirus. De 
verplichting in Italië om onder de meeste omstandigheden buitenshuis een masker te dragen 
wordt opgeheven omdat de coronasituatie verbetert. 

Volgens de nieuwe regels geldt de verplichting van 11 februari tot ten minste 31 maart alleen 
in een drukke omgeving en in openbare binnenruimtes. 

De regering streeft er ook naar de bezoekerslimieten in stadions vanaf 1 maart te verhogen. 
Vanaf die dag mogen stadions buiten driekwart van de capaciteit vullen, arena's binnen 60 
procent, is de bedoeling. De grenzen liggen nu op 50 procent van de capaciteit buiten en 35 
procent binnen. 

Het aantal nieuwe corona-infecties en ziekenhuisopnames in Italië nam de afgelopen weken 
geleidelijk af. Het dodental blijft hardnekkig hoog, met dagelijks meestal tussen de 300 en 450 
slachtoffers. Bron: AD, 8 februari 2022. 

De Brusselse autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend voor 
een gepland massaal truckersprotest tegen de coronabeperkingen 

De Brusselse autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend voor een gepland massaal 
truckersprotest tegen de coronabeperkingen. De politie wil pas later deze week de knoop 
doorhakken over het zogenoemde Vrijheidskonvooi van vrachtwagens, tractors en andere 
voertuigen, aldus een woordvoerder. 

In België, Frankrijk en in andere landen is op sociale media een oproep gelanceerd om 
op maandag 14 februari op te rukken naar de Europese hoofdstad, vergelijkbaar met de 
proteststoet in Canada en inmiddels ook elders.  
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 De Franse Facebookgroep ‘Le convoi de la liberté’ telt sinds zijn oprichting op 26 januari al 
meer dan 281.000 leden. 

De bedoeling is om volgende week met honderden tot duizenden truckers en andere 
chauffeurs af te zakken naar Brussel en de stad mogelijk te bezetten. De actievoerders eisen 
het recht om vrij te reizen, vrij te spreken, eigen gezondheidskeuzes te maken en ze willen de 
coronawetten opheffen. Het gaat om een vreedzame actie, zo wordt benadrukt. 

In de Canadese hoofdstad Ottawa protesteren vrachtwagenchauffeurs al ruim een week tegen 
de coronamaatregelen en de vaccinatieplicht. De burgemeester zag zich gedwongen de 
noodtoestand af te kondigen. Bron: AD, 8 februari 2022. 

De autoriteiten van Brussel verbieden een Konvooi van de Vrijheid op 
hun grondgebied 

De autoriteiten van Brussel verbieden een Konvooi van de Vrijheid op hun grondgebied. 
Het verbod wordt bovendien uitgebreid tot het hele land. Er komen ook grenscontroles om te 
voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs toch proberen op te stomen. Daarvoor wordt de 
federale politie ingeschakeld, blijkt uit een gezamenlijke mededeling. 

Het verbod in Brussel komt in navolging van dat van de Parijse politie, die geen manifestaties 
in de Franse hoofdstad toestaat met vrachtauto's en andere voertuigen van 11 tot 14 februari. 
Op sociale media wordt sinds enkele dagen opgeroepen tot een truckersprotest dit weekend 
in Parijs tegen coronamaatregelen en maandag in Brussel onder de noemer European 
Freedom Convoy. 

De Belgische autoriteiten willen met het verbod 'de blokkering' van Brussel voorkomen. De 
politie had al opgeroepen de hoofdstad vanaf zondagnamiddag te mijden met de auto. 

Het Konvooi van de Vrijheid ontstond in Canada. Truckers verlammen de hoofdstad Ottawa 
al meer dan een week uit protest tegen de vaccinatieplicht voor Canadese 
vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken. 

De truckers weigeren weg te gaan. Een leider van de protestbeweging zegt tegen de Canadese 
krant National Post dat ze nergens heen gaan totdat alle coronamaatregelen zijn opgeheven in 
het land. Bron: AD, 10 februari 2022. 

Het kabinet trekt 4 miljoen euro uit om mensen op te leiden die op 
crisismomenten kunnen bijspringen in de zorg voor coronapatiënten 

Het kabinet trekt vier miljoen euro uit om mensen op te leiden die op crisismomenten kunnen 
bijspringen in de zorg voor coronapatiënten, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) 
aan de Tweede Kamer. 

Een speciaal team boog zich over de vraag hoe in de toekomst het best nieuwe golven van het 
virus kunnen worden opgevangen. Een van de ideeën die de task force heeft aangedragen 
zijn zogenoemde combibanen waarbij zorgprofessionals die bijvoorbeeld in onderwijs- of 
onderzoeksfuncties werkzaam zijn, in crisistijd kunnen bijspringen. 

Het kabinet neemt dat idee over en trekt dit jaar vier miljoen euro uit om deze mensen te 
scholen 'zodat ze direct inzetbaar zijn wanneer dat nodig is'. 

Het kabinet wil ook dat meer besmette mensen thuis kunnen worden behandeld met zuurstof. 
De afgelopen tijd is al veel extra apparatuur gekocht, wat moet leiden tot een verdubbeling 
van de capaciteit van 2500 naar 5000. Bron: AD, 8 februari 2022. 
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Rechter in Italië bepaalt: ouders mogen geen ‘ongevaccineerd’ bloed 
eisen voor transfusie kind 

Ouders uit de Italiaanse stad Modena willen geen transfusie met ‘gevaccineerd’ bloed voor 
hun kind met een hartkwaal. Het ziekenhuis waar het 2-jarige jongetje onder het mes moet, 
stapte naar de rechter en won. 

Voor de rechter in Modena woog de gezondheid van het kind zwaarder dan de antivaccinatie-
overtuigingen van de ouders. Het 2-jarige jongetje heeft een hartkwaal en moet zo snel 
mogelijk geopereerd worden, maar zijn ouders weigerden toestemming te geven voor een 
eventuele bloedtransfusie. 

Ze eisten dat het bloed dat hun kind indien nodig toegediend zou krijgen ‘schoon’ zou zijn, 
oftewel niet gevaccineerd tegen Covid-19. Ze zijn ervan overtuigd dat in de coronavaccins 
embryocellen verwerkt zijn en dat gaat in tegen hun religieuze principes. Zonder toestemming 
voor die transfusie kan de hartoperatie niet doorgaan, stelde het ziekenhuis. 

Ugo Bertaglia, advocaat van de familie, benadrukte dat de ouders absoluut niet tegen de 
operatie zijn, maar wel tegen vaccinatie. Volgens de advocaat zouden ze ook al niet-
gevaccineerde bloeddonoren hebben gevonden na een oproep op sociale media. Er zouden zich 
meer dan veertig mensen hebben gemeld, aldus de lokale Gazzetta di Modena. 

Het ziekenhuis betoogde dat het beschikbare transfusiebloed aan alle veiligheidseisen voldoet 
en dat er dus geen enkele reden is om het te weigeren. Volgens Vincenzo De Angelis, directeur 
van de Nationale Bloedbank in Italië, is de vraag om ongevaccineerd bloed absurd. 

‘De keuze voor bloed is verbonden aan precieze criteria van compatibiliteit en niet aan de 
grillen van patiënten’, zegt hij tegen La Repubblica. ‘Het vaccin wordt niet ‘doorgegeven’ via 
bloed.’ Hij benadrukt dat er geen verschil is in antilichamen die zijn verkregen via vaccinaties 
of via het doorstaan van het virus. 

De rechter in Modena gaf het ziekenhuis gelijk, er is geen enkele wetenschappelijke reden om 
ongevaccineerd bloed te eisen, nog afgezien van de beperkte beschikbaarheid van donorbloed 
in het algemeen. De urgentie van de operatie die het jongetje moet ondergaan, gaf voor de 
rechter de doorslag. 

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis gaat het om een interventie die al ingepland is 
en niet uitgesteld kan worden vanwege de ernst van de aandoening van het kind. 

Advocaat Bertaglia overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Bron: AD, 8 februari 
2022. 

Corona heeft ervoor gezorgd dat Nederlanders een aanzienlijk kleiner 
deel van hun inkomen hebben uitgegeven 

Corona heeft ervoor gezorgd dat Nederlanders een aanzienlijk kleiner deel van 
hun inkomen hebben uitgegeven. Dat kwam vooral omdat we minder buitenshuis 
uitgaven door lockdowns, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding 
van cijfers over het eerste coronajaar. 

Het CBS bekijkt iedere vijf jaar hoe Nederlanders hun geld uitgeven en kwam tot de conclusie 
dat Nederlanders in 2020 driekwart van hun besteedbaar inkomen uitgaven. Vijf jaar eerder 
was dat nog 88 procent. Tijdens het coronajaar bespaarden mensen vooral op de horeca, 
recreatie en cultuur, maar ook aan vervoer werd veel minder uitgegeven. 

Daartegenover stond dat er meer geld naar thuis leven ging. Zo kochten mensen 
meer eten voor thuis en ook aan stoffering van de woning en huishoudelijke apparaten werd 
veel meer uitgegeven. Ook ging veel geld naar onderhoud en verbetering van de woning, al telt 
dat niet officieel mee voor de bestedingen. 

Niet alle Nederlanders konden overigens minder uitgeven tijdens de coronacrisis. De laagste 
inkomens, dat is de twintig procent die het minste verdient, gaf juist meer uit. Volgens het 
CBS bestaat dat deel van de bevolking uit zelfstandigen die een verlieslijdend eigen bedrijf 
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hebben en mensen die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een AOW-uitkering of de bijstand. Die 
groep heeft structureel moeite om rond te komen. 

Hoe hoger het inkomen, hoe meer mensen konden besparen. Mensen met hogere 
inkomens geven bijvoorbeeld meer uit aan kleding, vervoer, cultuur en recreatie en in de 
horeca. Bron: AD, 9 februari 2022. 

In België gaat staking in gevangenissen en gesloten centra van start 

De vakbonden ACV en ACLVB starten vandaag om 22 uur een 24-urenstaking in de 
gevangenissen en gesloten centra voor mensen zonder papieren. Dat hebben de christelijke 
vakbond en de liberale vakbond maandag aangekondigd. De bonden eisen betere lonen voor 
de 65.000 federale ambtenaren. 

De vakbonden voeren actie in de aanloop naar de begrotingscontrole in maart. Nu er bij de 
politie een voorakkoord is over hogere lonen, willen de christelijke vakbond en de liberale 
vakbond ook voor de federale ambtenaren een inspanning.  

‘We vragen een herwaardering van de barema's. Het is net als bij de politie twintig jaar geleden 
dat dat gebeurde’, zegt Johan Lippens van ACV Openbare Diensten. ‘De barema's moeten ook 
herbekeken worden om bepaalde functies opnieuw aantrekkelijk te maken. Sommige profielen 
zijn bijzonder moeilijk aan te werven omdat de lonen niet meer in verhouding staan met die 
in de private sector.’  

Maandag gingen de bonden hun eisen al afgeven bij de kabinetten van premier Alexander De 
Croo (Open Vld) en verschillende vicepremiers. Enkel minister van Werk Pierre-Yves 
Dermagne (PS) ontving de bonden persoonlijk, zegt Silvana Bossio van de christelijke 
vakbond. Dinsdag gingen ze ook langs bij Ecolo, de PS en Groen. Bron: HLN, 8 februari 2022. 

Het was ook vorig jaar rustiger op de wegen dan voor de uitbraak van 
corona 

Het was ook vorig jaar rustiger op de wegen dan voor de uitbraak van het coronavirus. Maar 
dat zal niet zo blijven, de wegen worden weer drukker wanneer de coronabeperkingen worden 
opgeheven, verwacht navigatiemaker TomTom. Die drukte kan volgens het bedrijf wel worden 
verdeeld door flexibele werktijden en door af en toe thuis te blijven werken. 

De hoeveelheid verkeer rond de grote steden was vorig jaar twaalf procent minder dan in 2019. 
In de spits was het dertig procent rustiger op de wegen. 

De drukste plek in Nederland is Haarlem. Wie daar op pad is, heeft gemiddeld 28 procent 
extra reistijd nodig. Dat betekent dat mensen voor een rit die normaal gesproken een uur zou 
duren, gemiddeld ruim een kwartier langer onderweg zijn. Den Haag staat tweede, gevolgd 
door Groningen en Leiden. Apeldoorn is gestegen naar de vijfde plaats. Dat komt volgens 
TomTom door werkzaamheden op de snelweg A50. Apeldoorn had vorig jaar dertig 'extreem 
drukke' dagen, tien keer zo veel als Amsterdam. De hoofdstad staat op plek twaalf.  

Wereldwijd is Istanbul in Turkije de drukste stad. Een rit die op lege straten een uur zou 
duren, duurt daar in de avondspits meer dan twee uur, met name op vrijdagen. Daarna volgen 
Moskou (Rusland) en Kiev (Oekraïne). Op de wereldranglijst staat Haarlem 103e. 

TomTom baseert de lijst op informatie uit honderden miljoenen navigatiekastjes, ingebouwde 
systemen en smartphones. De onderzoekers kijken daarbij niet alleen naar de snelwegen, 
maar ook naar de wegen in en rondom de steden. 

TomTom keek ook naar de CO2-uitstoot in Amsterdam, Londen, Parijs en Berlijn. Naar 
verhouding is Amsterdam de minst vervuilende stad van die vier. Bron: AD, 9 februari 2022. 
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Corona-effecten ebben sneller weg dan verwacht 
 
De coronacrisis heeft minder impact op de bevolkingscijfers dan vorig jaar werd vermoed. Zo 
was er in 2021 al geen significante oversterfte meer. De levensverwachting veert weer op. 
 
Daardoor telt België in 2070 mogelijk 12,85 miljoen inwoners. 
 
1. Hoe groot is het effect van corona op de levensverwachting?   
 
Vorig jaar telde België 11,52 miljoen inwoners, bijna 90.000 inwoners meer dan het jaar 
voordien. Zonder corona was dat aantal wellicht nog net iets hoger. In 2020 stierven 16.000 
mensen meer dan normaal. Die oversterfte toont zich ook prominent in de gemiddelde 
levensverwachting. Steeg die sinds 1992 telkens per jaar met zo’n 2,5 maanden, dan nam ze 
in 2020 een duik van wel 10 maanden: van 81,8 naar 80,9 jaar. 

De nieuwste cijfers tonen het omgekeerde beeld. ‘Er is geen significante oversterfte voor 2021, 
ondanks de voortzetting van de epidemie’, stelt het Planbureau. ‘Ervan uitgaande dat de 
coronacrisis geen langetermijneffect op het sterftecijfer zal hebben, zal de levensverwachting 
vanaf 2021 opnieuw een opwaartse trend vertonen en tegen 2070 90 jaar bedragen voor 
vrouwen en 88 jaar voor mannen.’ 
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Al houdt het Planbureau een slag(je) om de arm. De voorspelling houdt geen rekening met 
mogelijke nieuwe coronavarianten en de impact van eventuele overlijdens door uitgestelde 
zorg. 

2. Zorgde corona in 2021 voor meer of net minder geboortes? 

Corona heeft zich ook duidelijk laten opmerken doorheen 2021, zij het opnieuw erg tijdelijk. 
Van december 2020 tot februari 2021 daalde het aantal nieuwe geboortes sterk, wat wijst op 
minder nieuwe zwangerschappen in de eerste lockdown (zie grafiek). In maart en april 2021 
zien we plots een snelle piek. ‘Dat zou verklaard kunnen worden door een lichte euforie in de 
weken na de eerste lockdown’, aldus het Planbureau. De rest van 2021 gaat het aantal 
geboorten omhoog. Algemeen steeg het aantal kinderen per vrouw nog licht naar 1,59, net 
wat meer dan de 1,54 in 2020. Al blijft het getal nog licht onder het gemiddelde van de jaren 
voordien. 

‘Op lange termijn zou de vruchtbaarheid zich herstellen tot 1,7 kinderen per vrouw, maar niet 
terugkeren naar de niveaus van eind jaren 2000, met 1,9 kinderen per vrouw. De vele 
onzekerheden over de toekomstige ontwikkeling lijken een – neerwaarts –?effect te hebben op 
het aantal gewenste kinderen, en niet alleen op het tijdstip waarop kinderen worden gewenst.’ 

3. Wat betekent de evolutie in de bevolking voor de vergrijzing? 

De gemiddelde leeftijd van de Belg is nu 42 jaar. Dat zou in 2070 oplopen tot 45,5 jaar. De 
hogere levensverwachting speelt daarbij zeker mee, al speelt vooral een generatie-effect. 
‘Vooral tot 2050, doordat de babyboomgeneratie de aantallen in de oudere categorieën in de 
periode 2020-2040 geleidelijk doet toenemen.’ 

De vergrijzing zorgt ook voor extra bewoners in ‘collectieve woonvormen’, zoals rusthuizen. 
‘Het aantal 80-plussers in de rusthuizen zal vanaf 2030 toenemen en tegen 2070 
verdubbelen.’ 

4. Beïnvloedde corona ook de migratie? 

Bij alle extra inwoners zullen niet de geboortes en overlijdens het meest bepalend zijn, maar 
wel migratie van of naar het buitenland. Op korte termijn werd door corona ook even een 
aanzienlijk effect verwacht door alle reisbeperkingen. In een vorige raming ging het 
Planbureau ervan uit dat de in- en uitstroom in 2020 met de helft zou afnemen tegenover een 
jaar eerder. Het werd uiteindelijk een daling van 15 procent. ‘Aangezien de maatregelen 
momenteel minder restrictief zijn dan in 2020 zouden de migratiestromen slechts gering of 
niet langer worden beïnvloed.’ 

5. Hoe groeit de bevolking in ons land op lange termijn? 

Tegen 2070 zou België 12,85 miljoen inwoners tellen, 1,3 miljoen landgenoten meer dan 
vandaag het geval is. Dat is ook iets meer dan vorig jaar geraamd door het federaal 
Planbureau. De grootste groei zal er met voorsprong in Vlaanderen zijn. Tegen 2070 zal 
Vlaanderen maar liefst 7,7 miljoen inwoners tellen, 1 miljoen meer dan nu (+15%). In dezelfde 
tijd krijgen Wallonië en Brussel respectievelijk ‘slechts’ 200.000 (+6 procent) en 100.000 
inwoners (+7 procent) erbij. 

6. Wat gebeurt er nu met deze cijfers? 

Alle cijfers gaan naar minister van Economie Yves Dermagne (PS) en premier Alexander De 
Croo (Open VLD). ‘In het algemeen zorgt demografische groei vaak voor bange reacties, maar 
het is belangrijk te melden dat de verwachte bevolkingsgroei lager is dan wat we in de 
afgelopen decennia hebben waargenomen’, luidt de analyse van het Planbureau nog. 
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Hoe dan ook moeten beleidsmakers met de cijfers aan de slag. ‘België wordt ouder, wat vragen 
doet rijzen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Denk maar aan de pensioenen. 
Dit is niet nieuw, maar het vraagt wel dat er over wordt nagedacht en tijdig wordt ingegrepen. 
Dat is uiteindelijk het doel van onze vooruitzichten’, klinkt het nog. ‘Ook op het vlak van 
mobiliteit en de gezondheidszorg – zeker bij een vergrijzende bevolking – is het belangrijk dat 
we rekening houden met de bevolkingsgegevens. 

Internationale migratie blijkt bovendien de motor van de bevolkingsgroei. ‘In de meeste 
gevallen gaat het om een bevolking op een ‘werkende’ leeftijd. Op basis van verschillende 
rapporten weten we dat de arbeidsmarktparticipatie van buitenlanders lager is. Dus moeten 
beleidsmakers hier aandacht aan besteden.’ 

Kan er meer gebeuren met dergelijke rapportering dan nu wordt gedaan? ‘Dat is een vraag 
veeleer voor de politici.’ Bron: De Standaard, 8 februari 2022. 

Corona-uitbraak treft FC Twente Vrouwen: club wil graag uitstel laatste 
wedstrijd 

FC Twente Vrouwen is getroffen door een corona-uitbraak. De landskampioen en huidige 
koploper heeft een verzoek ingediend bij de KNVB om de wedstrijd tegen Heerenveen van 
komende zaterdag uit te stellen.  

„Maar dat proces gaat moeizaam en dat snap ik niet zo goed’, zegt technisch manager René 
Roord. „Het gaat toch om de gezondheid van mensen. Andere wedstrijden zijn dit seizoen wel 
uitgesteld vanwege corona, dus waarom niet bij ons?’ 

Volgens Roord is er bij FC Twente sprake van een acuut spelerstekort. „We hadden dinsdag 
elf speelsters op het trainingsveld en daar zaten de geblesseerden bij’, zegt hij. De bond schrijft 
voor dat er 13 spelers voor een wedstrijd beschikbaar moeten zijn. FC Twente zou de selectie 
uit nood nog aan kunnen vullen met speelsters uit de beloftenploeg. „We hebben dit seizoen 
nog geen last van corona gehad, maar nu zijn wij dus aan de beurt’, aldus Roord. 

Het duel van zaterdag in Heerenveen is de laatste uit de reguliere competitie. FC Twente staat 
vijf punten voor op Ajax, dat nog wel twee duels tegoed heeft. „Ajax (de nummer twee, red.) 
speelt op 27 februari nog een inhaalwedstrijd. Waarom plannen ze onze wedstrijd dan ook 
niet voor die dag?’, zo vraagt Roord zich af. „Dat is ook nog eens stuk eerlijker, want dan wordt 
de laatste competitiewedstrijd zoals het hoort op hetzelfde tijdstip afgewerkt.’ 

De eindstand is van belang voor het vervolg van het seizoen. De play-offs om het 
landskampioenschap zijn  komen te vervallen. In plaats daarvan treffen alle teams elkaar nog 
voor een derde keer. De stand op de ranglijst nadat alle clubs twee keer tegen elkaar hebben 
gespeeld, is bepalend voor de thuis/uit-verhouding in de derde reeks. „Als wij als eerste 
eindigen, treffen we de nummer twee Ajax thuis. Dat scheelt altijd’, aldus Roord. Bron: 
Tubantia, 8 februari 2022. 

Protesterende vrachtwagenchauffeurs zijn opgeroepen een einde te maken 
aan hun blokkade  

Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties hebben 
dinsdag vrachtwagenchauffeurs die protesteren tegen corona-
beperkingen opgeroepen een einde te maken aan hun blokkade van een belangrijke 
handelsroute tussen beide landen. 

De Ambassador Bridge, die de Canadese provincie Ontario verbindt met de Amerikaanse staat 
Michigan, is sinds maandag door de protesterende truckers gedeeltelijk geblokkeerd voor 
autoverkeer. 

'Ondernemersorganisaties aan beide zijden van de grens roepen op tot een snelle en 
onmiddellijke opheffing van de blokkade van de Windsor-Detroit Ambassador Bridge en 
een tijdige heropening van de brug', aldus de bedrijvenclubs in een verklaring. 
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De brug is de drukste handelsroute in Noord-Amerika met dagelijks 40.000 forensen, 
toeristen en vrachtwagenbestuurders die 323 miljoen dollar (ongeveer 283 miljoen euro) aan 
goederen vervoeren. Montana, een andere drukke handelsverbinding, ligt er ook al dagenlang 
uit door demonstranten. 

De truckers keren zich tegen de invloed die door de overheid 
opgelegde coronamaatregelen uitoefenen op het dagelijks leven. Ultra-rechtse personen en 
organisaties uit binnen- en buitenland hebben hun steun uitgesproken voor het konvooi. Anti-
vaccinatiegroepen in de VS zouden volgens de New York Times in hun eigen land soortgelijke 
acties voorbereiden. 

Eerder waarschuwde de Canadese minister van Transport Omar Alghabra dat de 
grensblokkade, als deze blijft bestaan, 'ernstige gevolgen zal hebben voor onze economie, voor 
onze toeleveringsketen'. Volgens hem worden vooral autofabrikanten en voedseldistributeurs 
getroffen. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Selfie-carnavalsposter onthuld: 'Tong uitsteken naar corona' 

Na een jaar pauze is dinsdag de zestiende en daarmee inmiddels traditionele carnavalsposter 
onthuld. Kunstenaar Paul Kusters geeft met de poster de kans om letterlijk de tong naar het 
coronavirus uit te steken. 

Het ontwerp van de hand van de 55-jarige Kusters uit Geleen werd dinsdagmiddag onthuld 
in het Gouvernement in Maastricht. 

De poster heeft een andere insteek dan zijn voorgangers. Het midden van het affiche kan als 
hartvorm eruit gedrukt worden, waardoor een fotolijst voor selfies ontstaat. ‘Je kunt daarmee 
je tong uitsteken naar het coronavirus’, legt Kusters uit. Tijdens de presentatie van het 
geverfde kunstwerk gaf hij aan dat hij het kinderlijk en brutaal wilde maken, met felle kleuren. 

Gedeputeerde Geert Gabriëls, die de poster samen met Kusters onthulde, noemt het werk 
'supergoed'. ‘Het is een poster zoals vastelaovend is: flauwekul.’ Kusters geeft aan dat de 
poster ook ingelijst kan worden door verzamelaars, waarbij hij een witte achtergrond 
aanraadt. 

 

De carnavalsposter van 2022, gemaakt door Paul Kusters. @ De Limburger 
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De gratis poster wordt sinds 2006 uitgebracht door de Provincie Limburg, De Limburger en 
de Sjeng Kraft Kompenei. Ieder jaar wordt het inmiddels traditionele drukwerk door een 
andere kunstenaar gemaakt. 

Net zoals voorgaande jaren verschijnen er ook dit jaar 75.000 exemplaren. Vanaf woensdag 9 
februari is de poster gratis af te halen op 48 Limburgse locaties. 

Kusters, die vooral bekend is van zijn cartoons, publiceert zijn werk sinds de jaren '90 in 
meerdere kranten. Zo tekent hij zes keer per week de cartoon Toos & Henk, die in verschillende 
dagbladen verschijnt. Hij woont en werkt in Maastricht en Meerssen. 

Aan L1 vertelt de kunstenaar al anderhalf jaar te weten dat deze klus aan hem toebedeeld 
was. ‘Als het echt een geheim moet zijn, kun je mij wel wat toevertrouwen.’ 

In 2021 kwam er vanwege het coronavirus geen poster van de initiatiefnemers. Zij noemden 
het toen ongepast vanwege de omstandigheden. Kunstenaar Leo Kornips uit Echt bracht dat 
jaar daarom een alternatief voor de jaarlijkse Vastelaovesposter uit, die flink in trek bleek. De 
initiatiefnemers van de 'originele' poster waren er echter niet over te spreken. Bron: 1Limburg, 
8 februari 2022. 

Kan een kind met corona in isolatie gaan? 

Ze krijgen het bij bosjes. De laatste weken is steevast minstens een op de drie nieuwe 
coronagevallen een kind. En volgens de richtlijnen betekent dat: zoveel mogelijk isoleren. Hoe 
ga je daarmee om als ouder? 

Bij deze onderwijsredacteur thuis was het vorige week raak: kind van twaalf test positief, beide 
ouders negatief. Wat te doen? 

Volledige isolatie is voor volwassenen al moeilijk genoeg, laat staan voor kinderen, beseft ook 
de Rijksoverheid. Het advies is daarom: ‘Uw kind blijft thuis en zo veel mogelijk op de eigen 
kamer.’ Maar wat is zoveel mogelijk? 

Dat hangt enorm af van het kind, zegt Marielle Balledux, expert in opgroeien en opvoeden bij 
het Nederlands Jeugdinstituut, dat op zijn website ook tips geeft over dit dilemma. ‘Zoals altijd 
met opvoeden moet je kijken naar wat het kind nodig heeft. Maar echte isolatie heeft nooit de 
voorkeur. Een gezonde ontwikkeling vereist contact, en contact leg je door nabijheid.’ 

Die nadruk op wat het betreffende kind nodig heeft, maakt ook dat Balledux het weinig zinvol 
vindt over leeftijden te praten. ‘In de basisschoolleeftijd is isolatie geen goed idee’, kan ze in 
het algemeen zeggen. 

Bij erg jonge kinderen zijn de onmogelijkheden vaak al fysiek. Een kleuter alleen op de 
slaapkamer laten eten is niet verstandig. Een zelfstandiger kind kan die taken wel alleen aan, 
maar ook dan blijven er grote risico’s voor de emotionele ontwikkeling. Die zie je niet altijd 
even snel, maar ze zijn er wel. 

‘Dan moet je denken aan een bepaalde mate van hechtingsproblematiek’, zegt Balledux. ‘Ook 
een paar dagen kunnen dan grote invloed hebben. En vergeet niet, we zitten al zo lang in een 
uitzonderlijke situatie, dat een week isolatie net de druppel kan zijn.’ 

Een puber zal daar niet altijd mee te koop lopen. Daarom is het zo belangrijk om steeds 
contact te houden. ‘Ze zeggen soms dat ouders zo belangrijk niet zijn, maar dat is niet altijd 
werkelijk zo. En bovendien, al die andere contacten die op die leeftijd belangrijker beginnen 
te worden, die zijn er tijdens een isolatie al helemaal niet. Die kun je misschien online spreken, 
maar dat kan menselijk contact nooit vervangen.’ 

Een valkuil is dat ouders in deze situatie zelf onder druk kunnen staan en stress ervaren. 
‘Dat maakt het moeilijker om gevoelig te zijn voor de behoeftes van je kind’, zegt Balledux. 
‘Wees je daarom bewust hoe je er zelf in staat en deal daar eerst mee, bijvoorbeeld met je 
partner of de buren. Dat helpt je om met je kind te praten over de situatie, zonder het met 
jouw stress of met een schuldgevoel te belasten.’ 
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Een ouder kind zal misschien zelf aangeven wel in isolatie te willen. ‘Zet maar eten voor de 
deur en ik ga de hele dag gamen’. Het is niet gezegd dat dat nooit goed is, maar blijf wel 
checken, benadrukt Balledux. ‘En dan niet op de deur kloppen en vragen ‘gaat het nog’, want 
dan is de kans groot dat ze sowieso ‘ja’ roepen. Knoop geregeld een echt gesprek aan. Leg die 
verbinding, zo kom je erachter of het echt goed gaat.’ 

Of dat vaak voorkomt is niet te zeggen. Verreweg de meeste ouders waar het Nederlands 
Jeugdinstituut ervaringen van heeft vernomen, kozen ervoor om met het hele gezin in 
quarantaine te gaan en te passen voor isolatie van het besmette kind. Bron: Trouw, 8 februari 
2022. 

 

Families hebben door corona steeds meer steun nodig en vinden 
dat bij Buurtgezinnen 

Wat als je er even doorheen zit en je hebt hulp nodig met je kinderen maar kan 
dat niet makkelijk vinden in je eigen netwerk? Dan is er Stichting Buurtgezinnen. 
Zij koppelen gezinnen aan elkaar. Vorig jaar is mede door corona het aantal ouders 
dat steun vroeg verdubbeld. Meer dan duizend gezinnen vonden elkaar, een 
recordaantal. 

Stichting Buurtgezinnen is bezig aan een stevige opmars. In 85 gemeenten is ze 
actief. Meppel is de nieuwste telg en ook daar is het initiatief succesvol. ‘We zijn 
hier anderhalf jaar bezig’, zegt regiocoördinator Geke Maes. ‘En we hebben al heel 
wat gezinnen kunnen koppelen. Vooral in deze coronatijd is er veel vraag naar 
steunouders. Corona heeft toch een hoop stress gegeven, door thuiswerken en 
kinderen die thuisonderwijs kregen. Er hebben zich in Meppel negentien 
vraagouders gemeld vorig jaar.’ 

Een van hen is Nienke Bonte, bewust alleenstaande moeder van twee jongens, 
Jona (5) en Yves (3). Ze heeft een eigen woning met hypotheek en een baan als 
docent Frans op de middelbare school. Door omstandigheden viel haar netwerk 
weg. ‘Ik had bijna niemand om op terug te vallen. Toen ben ik in een burn-out 
beland.’ 

Via via kwam Nienke in contact met Buurtgezinnen. Haar zoontjes zijn nu eens in 
de drie weken een weekend weg. ‘Twee ochtenden uitslapen, even opladen, dat is 
zo fijn. Ik gunde mijn jongens ook een diversiteit aan mensen om zich heen. Ze 
zijn dol op Wouter en Edwin.’ 

Wouter en Edwin Durenkamp trouwden en hadden een kinderwens, maar die bleek 
moeilijk te vervullen. Ze wilden toch graag kinderen om zich heen. Zo zijn ze bij 
de stichting terecht gekomen en de match met vraagouder Nienke verliep als een 
speer. ‘Bij het eerste gesprek zei ze: ik moet snel weg hoor, maar drie uur later zat 
ze er nog’, vertelt Edwin lachend. ‘Het klikte heel erg goed en ook met de jongens. 
We hebben het rustig aan opgebouwd en nu zijn ze een verrijking van ons leven.’ 

Als Jona en Yves komen, wordt er geknutseld, gekokkereld en gewandeld, de 
gewone dingen. ‘Als we afspraken buiten de deur hebben, gaan ze gewoon mee. 
Het is echt hartstikke leuk om ze bij ons te hebben. Ze zijn echt deel van het gezin 
geworden.’ Bron: Hart van Nederland, 7 februari 2022. 
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Kabinet wil dat corona straks weer onder ondernemersrisico valt 
 
Het kabinet hoopt op een terugkeer naar de economie zoals we die voor de pandemie kenden 
en wil dat corona weer onderdeel wordt van het risico voor ondernemers. Dat schrijft minister 
Ernst Kuipers (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. 
 
Iedereen moet met corona leren leven en dat betekent dat de huidige steunpakketten op de 
lange termijn niet houdbaar zijn, schrijft Kuipers. Het kabinet wil terugkeren naar een 
‘reguliere economische dynamiek waarbij corona goeddeels onderdeel wordt van het gewone 
ondernemersrisico’. 
 
Het was al bekend dat het kabinet de steunregelingen anders wil inrichten. Momenteel 
kunnen bedrijven loonsteun en een tegemoetkoming in de vaste lasten krijgen als ze door de 
coronamaatregelen een stuk minder omzet draaien dan gebruikelijk. 
 
De steunpakketten werken verstorend, geeft het kabinet toe. Zo zorgt de loonsteun ervoor dat 
werknemers in dienst blijven in sectoren die met grote problemen kampen, terwijl in andere 
sectoren een grote behoefte is aan arbeidskrachten. Bovendien constateert het kabinet dat 
het geld ‘niet altijd op de juiste plekken’ terechtkomt.  
 
Uiterlijk eind maart komt het kabinet daarom met een brief waarin staat of en hoe de 
coronasteun op de lange termijn moet worden vormgegeven. Hierover overleggen de betrokken 
ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën nog. Het vorige kabinet zei 
in december daarbij een balans te zoeken tussen overheidssteun enerzijds en 
ondernemersrisico anderzijds. Bron: NU.nl, 8 februari 2022. 
 
Corona of niet, voor het eerst telt Nederland meer dan 2 miljoen bedrijven 

Het totaal aantal bedrijven in Nederland is vorig jaar fors toegenomen. Ons land telde op 1 
januari 2022 voor het eerst meer dan twee miljoen bedrijven, meldt het CBS. Minder bedrijven 
werden opgeheven, terwijl er ook veel nieuwe ondernemingen werden opgericht.  

Door de massale coronasteun van de overheid zijn er vorig jaar heel weinig bedrijven 
omgevallen. Ook laten rechters in de kern gezonde bedrijven vanwege de coronacrisis minder 
snel failliet gaan. 

Het aantal opheffingen daalde vorig jaar met bijna 50.000. Het aandeel opgeheven bedrijven 
was daarmee nog geen 5 procent van het totale aantal bedrijven in Nederland. Volgens het 
CBS sloot nooit eerder zo’n klein percentage in een jaar zijn deuren. Het aantal opgerichte 
ondernemingen was juist hoger dan ooit. 

Volgens voorlopige cijfers waren er op 1 januari 2.082.615 bedrijven in Nederland. Er kwamen 
er in een jaar tijd zo’n 163.000 bij, een groei van 8,5 procent. Dat is de sterkste toename sinds 
de start van de metingen in 2007. De groei bestaat voor meer dan 90 procent uit 
eenmanszaken. De groep bedrijven met 250 of meer werknemers groeide met 3,5 procent.  

Sinds januari 2020 is het aantal webwinkels met 63 procent gestegen naar bijna 80.000. Van 
de webwinkels is ruim 80 procent een eenmanszaak. Het CBS meldt verder dat het aantal 
restaurants de afgelopen twee jaar met 7 procent is gestegen. Het aantal cafés en kantines is 
in diezelfde periode wel gedaald. Bron: De Volkskrant, 7 februari 2022. 

De juridische strijd van ‘corona-advocaat’ Bart Maes is ook een politieke 

Coronarechtszaken Bart Maes groeide uit tot dè advocaat van de critici van het coronabeleid. 
Dinsdag doet de rechter uitspraak in zijn nieuwste zaak, over 3G. Op bezoek bij zijn kantoor. 

Tot vorig jaar was Bart Maes een heel gewone advocaat. Zelfstandig arbeidsrechtjurist. Wilde 
je een bouwproject beginnen met buitenlandse werkers, moest je hem bellen om de 
verblijfsvergunningen te regelen. 
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Waarschijnlijk was hij dat werk nog jaren blijven doen, als hij vorig jaar maart geen filmpje 
had gezien van een coronaprotest op het Haagse Malieveld. Daarin zag hij hoe twee ME’ers 
achter een demonstrant aan gingen. Ze sloegen op hem in met een wapenstok, een politiehond 
beet in zijn oor. ‘Geschokt was ik, toen ik die beelden zag’, vertelt Maes. ‘Ik dacht: daar moeten 
we wat mee.’ 

Maes deed aangifte, als privépersoon, en bracht er een persbericht over uit. Op zijn website 
verspreidde hij ook een voorbeeldformulier om aangifte te doen van politiegeweld, voor andere 
demonstranten. Het ging als een lopend vuurtje onder corona-activisten. Zijn mailbox 
stroomde vol met tips en aangiftes.  

Sindsdien staat Bart Maes bekend als ‘corona-advocaat’. Zaak na zaak spant hij aan tegen de 
staat om het coronabeleid aan te vechten. In januari verloor hij een kort geding om de 
lockdown te beëindigen. De rechter oordeelde dat het kabinet genoeg redenen had om tot een 
lockdown over te gaan. In een andere zaak wist Maes ervoor te zorgen dat een zwembad ouders 
niet meer hoeft te vragen naar hun coronabewijs als zij hun kinderen naar zwemles brengen. 
En na overleg met Maes besloot justitie de twee ME’ers te vervolgen tegen wie hij aangifte had 
gedaan. 

Zijn nieuwste zaak draait om het 3G-beleid. Volgende week dinsdag doet het gerechtshof 
uitspraak over de rechtmatigheid van het coronatoegangsbewijs. De roep om de pas af te 
schaffen wordt steeds luider, nu een petitie daarvoor al  700.000 keer is ondertekend. Het 
juridische oordeel hangt vooral af van de doelmatigheid en proportionaliteit van de maatregel. 
In eerste aanleg vond de rechtbank die nog gerechtvaardigd. Maar nu uit steeds meer studies 
blijkt dat 3G nauwelijks effect heeft, neemt de kans toe dat Maes in hoger beroep alsnog gelijk 
krijgt. Dat zou grote gevolgen hebben: nergens meer QR-codes, terwijl het kabinet de 
maatregel nog altijd ziet als een belangrijk bestrijdingsmiddel. 

Bart Maes ontvangt in zijn nieuwe kantoor aan de snelweg in Breda. Hij draagt een blauwe 
trui met een kraagje eronder en leunt ontspannen achterover aan een lange vergadertafel. 
Voor hem ligt een e-smoker. Hij heeft de hele ochtend uitgetrokken om uit te weiden over de 
nieuwe weg die hij met zijn kantoor is ingeslagen. Hij wil in het gesprek benadrukken dat hij 
‘écht het allerbeste’ voorheeft met de samenleving. ‘Wij zijn geen raddraaiers, geen 
querulanten.’ 

Dat wordt hem namelijk weleens verweten. Collega’s hekelen de wijze waarop hij het 
coronabeleid aanvecht. Onlangs riep de Brabantse deken van de Orde van Advocaten hem op 
het matje, omdat hij de onafhankelijkheid van de rechtspraak in twijfel zou trekken. 
Aanleiding waren Maes’ uitspraken na het eerste vonnis over het coronatoegangsbewijs. ‘Ik 
vraag mij af of dit vonnis wel geschreven is bij de rechtbank, of bij het ministerie van 
Volksgezondheid’, zei hij op het YouTubekanaal Blckbx – het kanaal dat zijn 
coronarechtszaken live uitzendt. 

De kritiek richt zich ook op de manier waarop Maes zijn procedures financiert. Strafpleiter 
Christian Flokstra noemde hem op Twitter een ‘schandvlek’ voor de advocatuur, omdat hij 
corona zou gebruiken als ‘verdienmodel’. Aan zijn kort geding om de lockdown te beëindigen 
ging een crowdfundingsactie vooraf. Medewerkers van zijn kantoor riepen op sociale media op 
te doneren voor de „juridische strijd tegen de draconische maatregelen’. Het kort geding ging 
verloren – maar leverde wel 25.000 euro aan donaties op. 

Gevraagd naar de inzameling kijkt Maes opzij, naar zijn manager en tevens levenspartner Elke 
Lenting. ‘Dit is mijn schuld’, zegt ze. ‘Ik heb die crowdfunding gestart.’ Ze vertelt dat ze het 
beu was dat haar partner telkens maar coronazaken aanspant waar geen droog brood mee te 
verdienen is. Daarom had ze besloten dat er nu maar eens geld moest worden ingezameld. 
‘Als tegemoetkoming in de kosten.’ de actie is inmiddels stopgezet. 

Maar, houdt Lenting vol, er is nog altijd geen cent aan verdiend. Maes: ‘Als ik veel geld had 
willen verdienen, had ik me niks moeten aantrekken van die hele coronashit. Weet je wel 
hoeveel tijd zo’n zaak kost?’ 

Toch breidt Maes zijn kantoor verder uit. Voor het arbeidsrecht heeft hij vorig jaar Ronald 
Beltzer aangetrokken, de hoogleraar die na langdurig grensoverschrijdend gedrag weg moest 



185 
 

bij de Universiteit van Amsterdam. Volgens Maes verdient hij „een tweede kans’. Bijkomend 
voordeel is dat de ex-hoogleraar met zijn netwerk een hoop nieuwe zaken meebrengt. 

Daarnaast is er een afdeling fundamental rights & litigation opgezet. Die houdt zich nu alleen 
bezig met corona. Daarna moeten andere zaken volgen over grondrechten, zoals de gesloten 
jeugdzorg. Er zijn drie nieuwe medewerkers voor aangetrokken. 

Ook zij zitten aan de lange vergadertafel. Jan Bonte, neuroloog van beroep, heeft een laptop 
voor zich staan. Wat een neuroloog bij een advocatenkantoor te zoeken heeft? Maes: ‘Jan 
Bonte is onze medisch expert.’ 

Bonte zegt „zeventig uur per week’ onderzoek te doen voor de rechtszaken om dit „misdadige 
beleid’ zo snel mogelijk te stoppen. Op zijn persoonlijke blog roept hij op tot 
‘ongediertebestrijding’ in de wetenschap, waarbij hij specifieke wetenschappers als 
‘longwormen’ en ‘luizen’ bestempelt. 

Voor juridische versterking zijn Raisa Blommestijn en Eva Vlaardingerbroek aangetrokken, 
twee Leidse rechtsfilosofen en prominente critici van coronarestricties. Beiden cum laude 
afgestudeerd, Blommestijn deed daarna promotieonderzoek naar de Duitse Weimarrepubliek. 
‘Ik zie dit als een vervolg daarop’, zegt Blommestijn. ‘De geschiedenis leert dat je grondrechten 
moet beschermen om te voorkomen dat we vervallen in totalitarisme.’ 

Zo persoonlijk zitten ze er allemaal in, zegt Maes. ‘Wij doen dit vanuit de overtuiging dat 
ongevaccineerden op dit moment systemisch worden gediscrimineerd. Overal ter wereld 
worden zij bedreigd in hun rechten. Ze worden racisten en wappies genoemd, die we het leven 
zuur moeten maken. Maar wie beschermt hún rechten?’ 

Klassieke mensenrechtenkantoren als Prakken d’Oliveira of Amnesty International geven niet 
thuis, vindt Maes. ‘Ze hebben er geen problemen mee om op de bres te springen voor de 
rechten van pedo’s of jihadisten, maar nu het om ‘wappies’ gaat, hoor je ze niet. Na de rellen 
op het Malieveld vroeg ik een collega een strafzaak van een mishandelde demonstrant over te 
nemen. Nee, zei hij, daar willen wij niet mee geassocieerd worden.’ 

Zijn juridische strijd is dus vooral ook een politieke. Op sociale media deelt Maes regelmatig 
bijdragen van Forum voor Democratie. Ook belt hij weleens met Kamerleden van die partij en 
zijn medewerker Vlaardingerbroek stond er op de kandidatenlijst. Is Maes Law eigenlijk een 
FVD-kantoor? Nee, zegt Maes. Hij noemt fractievoorzitter Thierry Baudet een „instabiele 
leider’. Maar waarom doneerde Maes in februari vorig jaar dan 6.000 euro aan de partij? Maes 
kijkt weer opzij, naar zijn vrouw. ‘Een donatie? Weet jij daar iets van?’ Nee, dat zegt haar niets. 

Als NRC hem na het gesprek het openbare donatieregister opstuurt met zijn naam achter een 
betaling aan FVD, mailt Maes terug dat hij zich heeft vergist. Hij was die hele schenking alweer 
vergeten. ‘Het was op dat moment een van de weinige partijen die voor een andere corona-
aanpak koos en de vrijheid vooropstelde. En je kent het spreekwoord ‘de vijand van mijn 
vijand is mijn vriend’. Dat idee.’ 

Hoewel hij niets meer wil weten van Baudet, kan hij zich in de Forum-standpunten over 
corona nog wel vinden. Er hadden nooit vrijheidsbeperkende maatregelen mogen worden 
opgelegd. Maar hoe vindt hij dan dat Nederland met het virus had moeten omgaan? Simpel, 
zegt Maes op zijn kantoor: we moeten weer leren leven met de dood. ‘Een stuk zingeving en 
spiritualiteit terugbrengen. Genieten van de natuur. Van onbetaalbare dingen. En ook 
aanvaarden dat het eindigt.’ 

Maes wil binnenkort vrijwilligerswerk gaan doen in een hospice. ‘Omdat de dood mij mateloos 
fascineert.’ 

Jan Bonte knikt. ‘Er is niks mooiers dan dat. Mensen begeleiden op de laatste reis.’ 

Maes: Have a good death. Bron: NRC, 8 februari 2022.  
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‘Als carnaval door corona toch niet kan, hebben we in ieder geval een 
optocht’ 

De Bellebloazers van Blubberdam moeten er niet aan denken: wéér een carnaval(soptocht) die 
misschien niet doorgaat. En dat in het jaar dat het 44-jarig jubileum wordt gevierd.  

Dus nemen Riky en Jan Van der Ven uit Rijkevoort het zekere voor het onzekere. ’Natuurlijk 
hopen we dat we dit jaar weer ouderwets carnaval kunnen vieren. Maar als dat door corona 
toch niet kan, dan hebben we in ieder geval een optocht.’ 

Nou ja, in het klein dan. Vorig jaar al hadden ze een eerste miniatuur-carnavalswagen 
gebouwd, een zo getrouw mogelijke kopie van de prinsenwagen van de raad van elf van 
Blubberdam. Dit jaar komt er een aangepaste jubileumversie. ‘ Steekjes op de hoofden zijn 
van papier, capejes van stof. Het prinsenpaar, adjudant, raad van elf en dansgarde zijn 
aangeklede Playmobil-poppetjes’, vertelt Riky, al jaren bestuurslid van De Bellebloazers.  

‘Vorig jaar hadden we beeldmateriaal voor vijftig minuten met zo’n vijftig wagens’, aldus 
Valerie Aben. ‘Ik verwacht dat we daar dit jaar makkelijk overheen gaan’. 

Bij het noeste, maar ook priegelige handwerk kreeg ze hulp van echtgenoot en ‘ontwerper’ 
Jan. Gelukkig maar dat hij lid is van de technische commissie van de carnavalsvereniging.  

Zij zijn eensgezind in hun drang om te feesten, en niet alleen zij. Carnavalsverenigingen uit 
heel het Land van Cuijk, van Sint Anthonis tot Cuijk en van Boxmeer tot Westerbeek, sluiten 
zich met miniatuurwagens aan in een optochtpolonaise die, verzameld in het dorpshuis van 
Wilbertoord, door Omroep Land van Cuijk binnenkort op film wordt gezet. Carnavalszondag 
volgt de uitzending.  

Vorig jaar werd de mini-optocht voor het eerst gehouden, een initiatief van Valerie Aben uit 
Wilbertoord en zijn neef René uit Rijkevoort. Hij weet dat zijn oproep voor het bouwen van 
miniatuur-carnavalswagens ook dit jaar weer kan rekenen op veel weerklank. 

Gelukkig maar. ‘Tot nog toe is deze miniatuur-optocht de enige waarvan ik weet dat die 
doorgaat.’ Bron: DG, 8 februari 2022. 

Minder sprake van seksuele intimidatie op de werkvloer sinds uitbreken 
corona 

Sinds het uitbreken van de pandemie hebben minder vrouwen last van seksuele intimidatie op 
de werkvloer. Deze daling houdt verband met thuiswerken, maar ook met de sluiting van diverse 
sectoren. 

In 2020 ervoer acht procent van de vrouwen ongewenst gedrag van externen, zoals klanten 
en patiënten. Dat blijkt uit de recentste en meest uitgebreide studie door het CBS. In het 
voorgaande jaar was dit aandeel met  veertien procent aanzienlijk hoger, wat mogelijk een 
reactie was op de openheid die ontstond nadat de MeToo-beweging eind 2017 op gang kwam. 
Seksueel ongewenst gedrag door collega’s of leidinggevenden nam vorig jaar ook af. 

Personen die in de zorg werken hebben het vaakst te maken met seksueel wangedrag van 
externen, maar ook zij meldden vorig jaar minder gevallen. Door de vele lockdowns melden 
ook minder werknemers incidenten met bezoekers in de horeca en recreatie. 

Over de exacte hoogte van seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer bestaan verschillende 
cijfers, afhankelijk van de onderzoeksmethode en -periode. Uit een studie van het College voor 
de Rechten van de Mens blijkt dat gemeten over een periode van tien jaar, een op de vijf 
vrouwen te maken heeft gehad met seksuele intimidatie op de werkvloer, tegenover een op de 
tien mannen. 

In een onderzoek van vakbond CNV uit dezelfde periode vielen de percentages nog hoger uit. 
Daaruit bleek dat ruim zestig procent van de vrouwen in Nederland weleens te maken hebben 
gehad met seksueel getinte opmerkingen op de werkvloer. Praktisch opgeleide personen 
hebben vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag in de werkomgeving dan theoretisch 
opgeleiden. Bron: De Volkskrant, 7 februari 2022. 
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Gemeente ondersteunt Haagse cultuur bij opstarten na corona 

Wie een cultureel project in Den Haag wil organiseren kan vanaf 1 maart geld aanvragen bij 
de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de tijdelijke regeling 
‘Investeren in cultuur’ 1,4 miljoen euro uitgetrokken om culturele projecten, experimenten en 
makers in de sector te ondersteunen. 

Bij grote culturele of kunstzinnige evenementen worden voorstellen beoordeeld door 
commissies met als gevolg dat instemming voor een aanvraag langer duurt. De regeling 
‘investeren in cultuur’ wordt sneller afgehandeld doordat er geen commissies zich over moeten 
buigen, alleen een deskundige ambtenaar. Er kan maximaal 10.000 euro aangevraagd 
worden. 

‘We willen met de regeling na alle beperkingen rond corona de cultuursector in staat stellen 
de programmering weer op te starten’, zegt wethouder Robert van Asten van Cultuur. ‘Zodat 
na bijna twee jaar waarin zzp’ers zonder werk zaten en instellingen op hun reserves inteerden, 
weer investeringen kunnen worden gedaan in de cultuursector en de werkgelegenheid. Vooral 
voor makers kan de regeling net dat extra duwtje in de rug zijn om geholpen te worden.’ 

Het is niet de eerste keer dat de gemeente met de regeling ‘investeren in cultuur’ komt. Ook 
vorig jaar konden cultuurmakers geld aanvragen. Het budget was toen lager, 800.000 euro. 
Daarmee werden 114 initiatieven mogelijk gemaakt. Met het hogere budget verwacht de 
gemeente een nog grotere impuls aan de cultuursector te geven. Bron: Voorburgs Dagblad, 8 
februari 2022. 

Ouders nemen vaker juridische stappen tegen scholen, corona aanjager 
conflicten 

Boosheid omdat het kind verplicht moet testen voor een schoolreisje of ongenoegen over een 
laag schooladvies: ouders liggen door corona vaker in de clinch met school. 
Rechtsbijstandsverzekeraars en juristen zien een flinke toename in het aantal zaken. ‘Ik ben 
de hele dag bezig om ruzies tussen ouders en scholen te sussen.’ 

Moeder Nicole Ter Borgh was het niet eens met het mondkapjesbeleid van de middelbare 
school van haar kinderen. Dus stapte de Almeerse naar de schoolleiding en vroeg of haar 
kinderen konden worden vrijgesteld van de kapjes. ‘Het was onbespreekbaar.’ 

Met nog een ander echtpaar zocht Nicole het hogerop. ‘We zijn een rechtszaak gestart tegen 
de Staat. Ik deed dit omdat ik als moeder het beste wilde voor mijn kinderen die echt niet 
tegen die mondkapjes kunnen.’ Ze startte de zaak vanuit de stichting Ik wil gewoon naar 
school, waarbij ruim drieduizend ouders zich hebben aangesloten. 

‘We verloren zonder dat er tegenbewijs is geleverd. We waren 30.000 euro aan advocaatkosten 
kwijt.’ 

Dat ouders juridische stappen ondernemen tegen de school van hun kinderen is een trend 
die al langer gaande is. Corona is een extra aanjager voor ouders om nog mondiger te worden, 
zien juristen, rechtsbijstandsverzekeraars en geschillencommissies.  

Rechtsbijstandsverzekeraars ARAG en Stichting Achmea Rechtsbijstand - de grootste spelers 
op dit gebied - hebben speciale afdelingen opgericht waar mensen met een 
rechtsbijstandsverzekering kunnen aankloppen als zij er niet uitkomen met hun school. Zij 
zien dat het aantal ouders dat een conflict heeft met hun school flink stijgt. 

‘Bij ARAG behandelen we gemiddeld vijf onderwijszaken per week. Door corona hebben we 
veel meer werk’, zegt jurist Esther Brouwer-Van Vliet. Behandelde de juridisch dienstverlener 
in 2019 nog 182 onderwijszaken, in 2020 waren dat er 280 en vorig jaar steeg dat verder naar 
296 zaken.  
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Bij Achmea werden in 2020 837 conflicten tussen ouders en school behandeld. In 2019 waren 
dat er nog 706. De cijfers van 2021 zijn nog niet compleet. ‘Ook wij zien meer zaken sinds 
corona’, zegt een woordvoerder.  

Bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) komen jaarlijks ruim driehonderd 
klachten binnen. ‘72 klachten gingen over corona of waren corona-gerelateerd’, zegt directeur-
bestuurder Cécile de Vos. Het LKC brengt advies uit bij ruzies. In de meeste gevallen wordt 
dat opgevolgd en kan een gang naar de rechter worden voorkomen. 

Het wisselt of de ouder of school gelijk krijgt. De Vos: ‘We hadden een zaak waarbij een ouder 
klaagde dat de school onvoldoende afstandsonderwijs bood in de periode dat de leerlingen 
thuis zaten. De ouder kreeg gelijk. Een andere zaak ging over een school die wilde dat alle 
leerlingen een zelftest zouden doen, voorafgaand aan een schoolreisje. Ook hier kreeg de ouder 
gelijk. De school had expliciete toestemming van de ouders moeten hebben en die ontbrak.’ 

Onvrede over het schooladvies van het kind beslaat zo'n 15 procent van de conflicten, zegt 
jurist Brouwer-Van Vliet. ‘Door corona zijn deze zaken flink toegenomen. Dat kinderen weken 
niet naar school konden en online les kregen, ruiken ouders hun kans om hun gelijk te halen.’ 

De jurist van ARAG ziet ook andere zaken. Ouders die het niet eens zijn met cijfers van het 
kind, de begeleiding of een verwijzing naar een andere school. De uitbraak van corona is een 
aanjager geweest voor dit soort verschillen. Ook bij Achmea zien ze een diversiteit aan zaken. 

 

@ RTL  Een school die zelftesten adviseerde voor een schoolreisje kreeg ongelijk. 

De Algemene Vereniging Schoolleiders noemt de toename in het aantal zaken zorgelijk. ‘Wij 
adviseren niet de juridische weg in te slaan, maar om het gesprek op te zoeken met de school. 
Het belang van het kind moet daarin centraal staan’, zegt een woordvoerder. 

Hoe geschillen worden opgelost? Darinka Schilstra is jurist bij Achmea: haar dagelijks werk 
is het oplossen van ruzies tussen ouders en scholen. ‘Door corona heb ik veel meer werk op 
mijn bordje gekregen.’ 

Hoe de 'mediator' te werk gaat? ‘Alles is er op gericht om er uit te komen’, zegt Schilstra. ‘Dat 
doen we bijvoorbeeld door een gesprek te organiseren tussen school en ouder. Het is belangrijk 
dat die twee een goede band houden en eruit komen, want je wilt toch dat ze met elkaar door 
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kunnen. In uitzonderlijke gevallen komen we er niet uit en wordt een geschil voor de rechter 
uitgevochten.’ 

Brouwer-Van Vliet vult aan: ‘Bijna negen9 van de tien klachten wordt uiteindelijk opgelost. 
Het is vaak geven en nemen. In uitzonderlijke gevallen is de gang naar de rechter nodig.’ 

Als het nodig is kunnen juristen aankloppen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
voor een advies. Bestuurder De Vos: ‘Niet alle klachten behandelen we. Een ouder die alleen 
het gezondheidsbeleid van de overheid wil aanvechten, kunnen we niet behandelen want daar 
gaan we niet over. Klachten die gaan over een beslissing of handeling van de school die gevolg 
heeft voor de kwaliteit van het onderwijs kunnen wij wel behandelen.’ 

In het laatste geval kunnen ouders dus nog naar de rechter stappen. Cijfers van rechtszaken 
worden niet bijgehouden, maar het blijft volgens juristen en advocaten een kleine groep ouders 
die zover wil gaan. 

De Amsterdamse advocaat Chris Sent is gespecialiseerd in het onderwijsrecht en stond 
onlangs een Arnhemse moeder in de rechtbank bij, die het niet eens was met het schooladvies 
van haar dochter. Het meisje kreeg een vmbo-advies, maar volgens haar moeder hoort ze thuis 
op de havo en had de school te weinig oog voor haar dyslexie.  

De rechter stelde de moeder in het ongelijk. Advocaat Sent: ‘Ondanks dat de moeder extern 
onderzoek had laten doen, kreeg ze geen gelijk. In het algemeen zie je dat de school bijna altijd 
als de absolute deskundige wordt beschouwd. Daarom gaan advocaten niet snel naar een 
rechter. Voor de rechter een advies van school betwisten, is zo goed als kansloos.’ Bron: RTL 
Nieuws, 4 februari 2022. 

Gevaccineerd of niet, leerlingen mogen nooit geweigerd worden van 
schoolreisjes 

Het Colosseum in Rome, Louvre in Parijs of Buckingham Palace in Londen: voor veel leerlingen 
is een schoolreisje het hoogtepunt van het schooljaar. Maar door corona zitten scholen met 
een flinke puzzel. Wat is er mogelijk? En maak je onderscheid tussen gevaccineerde en 
ongevaccineerde leerlingen? 

‘Scholen informeren heel veel en zijn echt aan het kijken naar wat wel en niet kan’, zegt Ellen 
Weijand van Travel Inventive, een reisbureau gespecialiseerd in schoolreizen. Ze ziet dat 
scholen heel graag willen, maar ook nog zoeken naar de mogelijkheden. ‘Scholen vragen advies 
aan ons. Hoe gaan jullie met schoolreizen om? En vaccinaties, mogen we leerlingen daar 
vragen over stellen?’ 

Sinds een paar maanden kunnen ook jongeren van tussen de 12 en 17 jaar zich laten 
vaccineren. Ongeveer een derde van de jongeren is nu volledig gevaccineerd en ongeveer de 
helft heeft ten minste een prik gehad. In veel landen gelden voor gevaccineerden andere regels 
dan voor niet-gevaccineerden. Dat zou in de praktijk betekenen dat een deel van de 
middelbare scholieren moet testen rondom een schoolreis en een deel niet.  

Vandaag berichtte De Volkskrant over een middelbare school in Gorinchem die de ouders zelfs 
heeft laten weten alleen gevaccineerde leerlingen mee te nemen op buitenlandse schoolreizen 
(of leerlingen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt). Ook het reisbureau van 
Weijand krijgt dit soort vragen. ‘Scholen vragen: we willen alleen gevaccineerden meenemen, 
kan dat?’ 

Weijand wijst dan altijd op de maatregelen die er in het land van bestemming zijn. Meestal is 
er een vaccinatie-, herstel- of testbewijs nodig, oftewel: vaccineren is in geen enkel land 
verplicht om binnen te komen. Ook mag een school geen ongevaccineerde leerlingen 
uitsluiten, zegt Weijand. 
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Het ministerie van Onderwijs laat in een reactie weten dat scholen geen onderscheid mogen 
maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde leerlingen, zoals de school in Gorinchem van 
plan is. ‘Vaccineren is een vrijwillige keuze’, zegt het ministerie tegen RTL Nieuws. 

‘Welke keuze jongeren ook maken: leerlingen mogen nooit geweigerd worden van schoolreisjes. 
De achterliggende gedachte is dat zo’n reis als extra activiteit onderdeel uitmaakt van het door 
de school georganiseerde programma en dat moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn.’  

Vanwege de coronaregels, en de enorme puzzel die het met zich meebrengt, kiezen veel scholen 
ervoor om hun schoolreizen dit jaar in Nederland te doen. De VO-raad (de vereniging van 
middelbare scholen) adviseert zijn leden ook om terughoudend te zijn met het organiseren van 
schoolreizen in een land waar specifieke coronaregels gelden. 

Weijand ziet bij haar reisbureau verschillende scholen die dit jaar voor Nederland kiezen, 
maar ook een aantal met een buitenlandse reis 'on hold'. ‘Dat betekent dat de reis staat, maar 
met flexibele afspraken. Dat bekijken we per week’ 

Het Dalton Spinoza Lyceum in Amsterdam kiest voor een meer optimistische aanpak: zij gaan 
gewoon door met de organisatie van buitenlandse reizen. ‘In oktober gaan we bijvoorbeeld 
naar Parijs’, zegt rector Jan-Paul Beekman. Volgens hem is het een belangrijk onderdeel van 
het lesprogramma, voor alle leerlingen. 

‘Het is spannend of het allemaal door kan gaan’, zegt Beekman. ‘We zijn natuurlijk ook 
afhankelijk van het ontvangende land en wat de regels daar zijn.’ Volgens hem is een groot 
deel van de leerlingen gevaccineerd, maar voor de niet-gevaccineerden zal hij regelen wat 
noodzakelijk is. Beekman wil voorkomen dat er tweedeling komt tussen leerlingen, dus hij 
gaat alleen als alle leerlingen kunnen deelnemen aan de activiteiten. 

En als de regels aanscherpen in het land waar ze naartoe willen? Dan is de keuze volgens 
Beekman duidelijk: ‘We willen het maximale doen. En als dat niet kan, dan is er geen 
alternatief programma.’ Bron: RTL Nieuws, 6 september 2021. 

Chinees Nieuwjaar: kan het jaar van de Tijger corona verjagen? 

 

@ EPA 
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Veel minder vuurwerk en drakendansen dan normaal, maar wel een grote show op de 
staatstelevisie inclusief felicitaties uit de ruimte: China luidde vannacht het Chinees 
Nieuwjaar in. Het jaar van de Os is voorbij, het jaar van de Tijger kan beginnen. 

Het is de derde keer dat het Chinees Nieuwjaar gevierd werd tijdens de pandemie. Vanwege 
de strenge coronamaatregelen die in China nog altijd gelden, ook in aanloop naar de 
Olympische Winterspelen, verliep het feest rustig. Toch namen er dit jaar veel meer Chinezen 
het risico om naar hun familie elders in het land te reizen dan de afgelopen jaren. 

Volgens NOS-correspondent Garrie Van Pinxteren reisden de helft meer Chinezen dan vorig 
jaar naar hun geboortegrond. Velen wilden simpelweg niet langer wachten om hun familie te 
bezoeken, die ze soms al twee jaar niet gezien hadden. Chinees Nieuwjaar is een echt 
familiefeest, dat met veel eten gevierd wordt. 

‘Chinezen hechten veel waarde aan de astrologie en geloven heel erg in de voorspellingen die 
aan de hand van de Chinese dierenriem gedaan worden. De tijger is een fel en machtig dier. 
Sommige mensen hopen dat de tijger fel en machtig genoeg is om het coronavirus definitief te 
verdrijven. Het jaar van de Tijger is ook een wispelturig jaar, waarin autoriteiten snelle 
beslissingen nemen die niet altijd even verstandig zijn. Maar je kunt je als individu beter niet 
tegen de autoriteiten keren, wordt gezegd. Ook zou je dit jaar veel geld kunnen verdienen - al 
wordt dat geld volgens de voorspellingen ongelijk over de maatschappij verdeeld.’ 

Toch drong de Chinese overheid er opnieuw op aan zoveel mogelijk thuis te blijven. Reizen 
was niet verboden, maar werd wel lastig gemaakt met testverplichtingen. Bovendien bleven 
veel mensen in de hoofdstad Peking uit angst niet meer terug te kunnen als tijdens het verblijf 
bij familie corona uitbreekt en een regio op slot gaat. 

In Peking mocht geen vuurwerk afgestoken worden. Inwoners van de stad vierden het feest in 
eigen huis. 

Het Chinees Nieuwjaar, ook wel 'Lunar New Year' genoemd, is geen exclusief Chinese 
aangelegenheid. Ook in onder meer Taiwan, Zuid-Korea, Indonesië en Vietnam begon het 
vannacht. 

Het feest is ook voor winkeliers steeds belangrijker geworden. Zo wordt er niet alleen veel geld 
uitgegeven aan eten en drinken, ook spelen modemerken in op het jaar van de Tijger met 
tijgermotieven en afbeeldingen van het dier op kleding en accessoires. 

Vanwege Chinees Nieuwjaar opent in museum Beeld en Geluid Den Haag de tentoonstelling 
'Een zee van geluk', over 111 jaar Chinese migratie- en familieverhalen in Nederland. We 
gingen alvast kijken en vroegen deze Chinese Nederlanders hoe zij het nieuwe jaar vieren. 
Bron: NOS, 1 februari 2022. 

Zij ruiken en proeven al maanden niets door corona: ‘Ik was liever een 
paar weken doodziek geweest’ 

Verse croissantjes van de bakker, knapperende houtblokken in een kampvuur, een veld vol 
bloemen in bloei: geuren zijn overal om ons heen. Reuk is een van onze belangrijkste 
zintuigen. Het waarschuwt ons bij gevaar, doet ons terugdenken aan gelukzalige momenten 
en speelt zelfs een rol bij onze partnerkeuze. Een leven zonder geur is bijna niet voor te stellen. 
Toch is het voor veel (ex-)coronapatiënten de realiteit. 

Weinig of niets meer ruiken is een symptoom bij dertig tot tachtig procent van iedereen die 
besmet raakt met het coronavirus. 

Bij negen van de tien patiënten die er last van hebben, keert het reuk- en smaakvermogen 
binnen vier weken terug, maar de overige tien procent ervaart de klachten (veel) langer of zelfs 
permanent. Duizenden, zo niet tienduizenden Nederlanders ruiken al weken of maanden - 
soms zelfs jaren - vrijwel niets. 
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De medische wetenschap doet haar best om patiënten perspectief te bieden, maar er is nog 
veel onzekerheid. Een wondermiddel is tot op heden niet gevonden. Tot die tijd zoeken mensen 
met reuk- en smaakverlies vooral steun bij elkaar. Omdat de reuk onzichtbaar is, is het verlies 
ervan namelijk ook een eenzame beperking. 

 
Van linksboven met de klok mee: Solange, Irene en Henriëtte. © Bert Beelen/Herman 
Stöver/Emiel Muijderman 

‘Een jeugd bestaat uit geuren’, zei schrijver Mohammed Benzakour vorig jaar in een interview 
met de Volkskrant. Daarmee doelde hij op hoe geur is verbonden aan herinneringen. Maar 
wat als die herinneringen ineens, samen met je reukvermogen, verdwijnen? Drie patiënten 
met reuk- en smaakverlies vertellen hun verhaal. 

Joop Hoeyen   : Dan ruiken ze gelukkig ook geen vieze lucht. Elk nadeel ‘hep zun voordeel.’ 

Truus Otten : Ik ben mijn reukvermogen (en ook smaak) kwijtgeraakt na een griep. En dat is 
al twintig jaar geleden!!!! 

Els Weber-Van Dreuten : Ik ben zo'n persoon die door een gewoon griepje het geurvermogen 
ben kwijt geraakt, het kan dus wel. En het duurt al jaren al ben ik er nooit mee naar de 
huisarts geweest. 

Astrid van Empel : Maart 2020 ziek, vroeg familie: ‘ Ruik je dit, een sterke luchtverfrisser? 
Proef dit ?’ Nee! En nog niet. Alleen pittige kruiden kunnen prikkelen op tong, zonder smaak. 
Ik eet nu bewust gericht op ‘ the bite’. Reuk vind ik erger. Met name dat ik gevaar niet ruik. 
De kattenbak bv. doe ik in dag ritme. Stel n keer vergeten, prikt ammonia in ogen, zelfs als ik 
mijn best doe ruik ik deze sterke lucht niet. Ik beken meer hinder te ondervinden van andere 
restklachten, onverminderd nog steeds. 

Jessica Berends : Dertig tot tachtig procent is wel een hele grote marge. Waarom kan geen 
nauwkeuriger getal worden gegeven? Is het afhankelijk van de variant? Ook is tien procent 
een heel hoog getal, en duidelijk een signaal dat dit toch echt een heftige ziekte is, en niet 
zomaar een griepje. Ik heb nog nooit gehoord dat mensen van griep hun reukvermogen 
(permanent) verloren. Bron: DG, 5 februari 2022. 

Scheepswinkel op Muntplein sluit na 250 jaar de deuren: ‘Door corona 
kwam er niemand meer’ 

Een van de oudste winkels van Amsterdam heeft de deuren gesloten. Andries de Jong, de 
iconische scheepswinkel op Muntplein die al bijna 250 jaar bestaat, overleefde de 
verschillende lockdowns niet. Het familiebedrijf gaat verder als webshop. Eigenaar Ian Krom: 
‘Dit was het huis van mijn voorouders. Dat was moeilijk om te verlaten.’ 
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Vlaggenmasten, scheepsklokken, olielampen, barometers en koperen duikhelmen. De etalage 
van Andries De Jong was een feest om naar te kijken. Nu is het pand akelig leeg. Ian: ‘Het is 
jammer voor Amsterdam. De mensen vonden het prachtig, deze winkel. Maar ze kochten er 
zelden wat. Ik moest het hebben van mijn webshop, en het soort toeristen dat in hotel l’ Europe 
verblijft. Door corona kwamen die alleen niet meer.’ 

Het begon allemaal in 1787, toen touwslager Andries De Jong zich vestigde in het vier 
verdiepingen tellende pand. Hij verkocht er scheepsbenodigdheden, later nam zijn zoon het 
bedrijf over. Inmiddels zit de winkel al zes generaties lang in de familie Krom. Ian: ‘Dit was 
het huis van mijn voorouders. Sinds 1840 zit het in de familie, dus om het pand te verlaten 
was heel moeilijk. Maar ik heb de emotie opzijgezet en het zakelijke laten overheersen. Het 
moest echt.’ 

Het was niet alleen het uitblijven van toerisme dat de winkel de das omdeed. Ian: ‘Het wordt 
steeds lastiger voor bepaalde winkels in de stad. Een autoluw centrum is voor een 
handelsbedrijf gewoon niet handig. Als je je spullen niet zo makkelijk meer kan ontvangen en 
versturen, en je klanten voor grote producten niet meer met de auto bij je langs kunnen 
komen: dan gaat het op een gegeven moment niet meer. Hetzelfde gebeurde bij al die prachtige 
antiekzaken aan de Rokin. Sommige zaten er al honderd jaar. Tot een jaar of twintig geleden: 
toen werd de straat autovrij. De klanten van deze zaken konden hun jaguar niet meer voor de 
deur neerzetten. Tja, dan verdwijnen die zaken.’ 

 
 
De winkel Andries de Jong staat leeg. Een foto van de florerende winkel uit de jaren zeventig. 
Foto: Stadsarchief Amsterdam 
 
Ondanks alles staat Ian positief in het zakenleven. Vanuit een industrieterrein in Zandvoort 
verkoopt hij veel online. ‘De wereld verandert en je moet mee. Dat heb ik dus ook gedaan. Als 
ik niet nú de omslag had gemaakt naar online, dan was het bedrijf misschien wel helemaal 
verdwenen. En daar zou niemand iets aan hebben. Nu heb ik tafels vol met orders liggen, dus 
komt het goed. Zakelijk gezien had ik dit al veel eerder moeten doen, maar ik vond de fysieke 
winkel te leuk om op te geven.’ 
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Muntplein nummer 8 heeft korte tijd op Funda gestaan; voor het pand werd al snel een nieuwe 
eigenaar gevonden. Ian: ‘Ik ben benieuwd of de nieuwe eigenaar de winkel helemaal gaat 
strippen en opknappen. Dat denk ik eigenlijk wel, want het hele pand is maritiem; speciaal 
gebouwd voor mijn bedrijf. Dat heeft mijn vader gedaan in de jaren zeventig, toen liet hij het 
helemaal verbouwen. Dat moet er nu allemaal uit. Ik denk dat de nieuwe eigenaar het heel 
strak en clean maakt, en dan wacht op een nieuwe huurder. Dat zal vast wel even duren. Er 
staan op dit moment iets van 19 winkelpanden te huur in de Kalverstraat. De oude V&D staat 
bijvoorbeeld al jaren leeg. Welke winkel er in mijn pand gaat komen weet ik dus nog niet. Het 
zal in elk geval geen wafelwinkel worden. Dat mag dankzij Femke Halsema niet meer.’ Bron: 
In de Buurt, 7 februari 2022. 
 
Politie laat nachtclubs zaterdag met rust, niets staat enorme horeca-actie 
in de weg 
 
Nachtclubs die dit weekend opengaan, hoeven niet te vrezen voor boetes. De politievakbonden 
roepen hun achterban op de voor zaterdag geplande protestactie van de nachthoreca ‘zonder 
handhaving of sancties door te laten gaan’. 
 
Agenten knijpen het complete weekend een oogje dicht omdat het kabinet niet tegemoet wil 
komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao, melden de vier politiebonden aan deze site. 
Ze zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg afgelopen vrijdag met een afvaardiging 
van de regering. Daarin zouden geen toezeggingen zijn gedaan over speerpunten als het 
inkomen van politiemensen en de capaciteit bij de korpsen. 
 
Door niet actief op te treden tijdens de veelbesproken ‘heropening van de nacht’ geven de 
politiebonden een duidelijk signaal af aan het kabinet, dat juist rekende op handhaving door 
de politie. ‘Wij zullen gemeentelijke boa’s oproepen zich solidair te verklaren met de 
actievoerende politiemedewerkers’, laat projectleider Maarten Brink van het Landelijk 
Actiecentrum (LAC) verder nog weten. Op die manier hoeven Nederlandse bezoekers en 
uitbaters van horecagelegenheden niet te vrezen voor een boete of een sluiting. 
 
De actie is geen vrijbrief voor het veroorzaken van trammelant, benadrukken de bonden. Elke 
agent heeft nog altijd de bevoegdheid te bekeuren wanneer die daar aanleiding toe ziet. ‘Wat 
de bonden betreft houden politiemedewerkers zich dit weekend voornamelijk bezig met 
primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers. Bij calamiteiten die 
plaatsvinden in horecagelegenheden worden ze dus wel geacht op te treden’, valt te lezen in 
een gezamenlijke verklaring van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB. 
 
In aanloop naar de cao-onderhandelingen begonnen de bonden al in december met grote 
acties om te protesteren tegen de hoge werkdruk en onderbezetting. ‘Het doel van deze acties 
was de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de 
politie zijn’, melden de bonden. ‘De boodschap van deze acties kwam helaas niet duidelijk 
genoeg over. Blijkbaar rekent Den Haag erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het 
uiterste zullen gaan om de kwaliteit van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. 
En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste 
van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.’ 
 
Naar verwachting zullen tienduizenden Nederlanders komend weekend weer flink de 
bloemetjes buitenzetten. Alle kaartjes voor Amsterdamse clubs die meedoen aan ‘De nacht 
staat op’ zijn inmiddels uitverkocht. Er waren 15.000 tickets beschikbaar. Ook poppodia in 
andere steden in het land sluiten zich aan. Zo hebben 013 in Tilburg, Patronaat in Haarlem, 
Fluor in Amersfoort, De Helling in Utrecht en Annabel in Rotterdam aangegeven dat ze 
zaterdag opengaan. Ook in die steden gingen duizenden tickets razendsnel over de toonbank. 
 
Brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) stelden eerder het 
zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het 
nachtleven wordt gedacht. Volgens de nu geldende regels moet de horeca om 22.00 uur de 
deuren sluiten en is een zitplaats voor bezoekers verplicht. 
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Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zei dat minister Micky 
Adriaansens bij het overleg met de nachthoreca vooral goed heeft geluisterd naar de 
ondernemers en gehoord heeft waar ze tegenaan lopen. ‘Ze hebben ideeën aangedragen hoe 
zij een verantwoordelijke opening voor zich zien. Het is vooral gegaan over zaken als ventilatie, 
capaciteit, deurbeleid.’ 
Naast de actie tijdens ‘De nacht staat op’, roepen de politievakbonden hun leden op 
vanaf vanochtend geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen. Ook dit is onderdeel 
van hun actie voor een betere cao. De vakbonden spreken van ‘een publieksvriendelijke actie 
met een scherp politiek randje’. 
 
De bonden laten weten dat er nog wel bekeuringen worden uitgeschreven bij grove 
schendingen van de openbare orde en veiligheid. Bij snelheidsovertredingen worden alleen 
nog de excessieve overtreders beboet. ‘Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan 
met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie 
over dit vakbondsprotest.’ 
 
De bonden kondigden tijdens het gesprek met justitieminister Dilan Yesilgöz al aan met 
hardere acties te komen, het niet uitdelen van boetes bij kleine vergrijpen is daar onderdeel 
van. De actie loopt tot zeker eind maart, meldden de vakbonden. Er komen nog meer acties 
bij, daar komt later duidelijkheid over. ‘Per week zal het publieksvriendelijke karakter (helaas) 
minder worden. Dat is bij vakbondsacties die het politiewerk raken al gauw onvermijdelijk’, 
stellen de bonden. 
 
De politie voerde afgelopen zondag ook actie en legde vier uur lang het werk neer tijdens een 
coronademonstratie in Rotterdam. Bron: AD, 9 februari 2022. 
 
Harde deadline voor minister Kuipers na megaclaim om datalek GGD: 
‘Gedupeerden zijn doodsbang’ 
 
De nieuwe coronaminister Ernst Kuipers moet binnen acht weken met een oplossing komen 
voor de gedupeerden van het datalek dat begin vorig jaar bij de GGD is ontstaan. Doet hij dat 
niet, dan moet het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn zich verantwoorden voor 
de rechter, zo laat belangenorganisatie Stichting ICAM aan deze site weten. 
 
Voormalig Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug en advocaat Douwe Linders bereiden met hun 
stichting een collectieve procedure voor waarin ze namens alle gedupeerden een 
schadevergoeding van enkele miljarden euro’s eisen. Binnen drie weken moet Kuipers laten 
weten of hij bereid is die schadevergoeding te betalen, aldus Stichting ICAM. Bron: AD, 8 
februari 2022. 
 
Gouverneur Kathy Hochul van de staat New York wil einde maken aan 
mondkapjesplicht voor de meeste openbare gebouwen 
 
Gouverneur Kathy Hochul van de Amerikaanse staat New York wil woensdag een einde 
maken aan de mondkapjesplicht voor de meeste openbare gebouwen, meldt The New York 
Times op basis van drie mensen die op de hoogte zouden zijn gebracht van het besluit. 
 
De Democratische gouverneur zou van plan zijn het mandaat waarmee de plicht is 
ingesteld te laten verlopen. Volgens de krant is het onduidelijk of het afzonderlijk 
maskermandaat voor openbare scholen in de staat, dat over twee weken afloopt, verlengd 
wordt of geschrapt. 
Hochul voerde de algehele mondkapjesplicht op 31 december in omdat de zeer besmettelijk 
Omikron-variant voor een sterke stijging zorgde van het aantal coronabesmettingen en de 
gezondheidszorg in de problemen dreigde te komen. Een rechter vernietigde vorige maand het 
maskermandaat omdat hij vond dat de gouverneur niet bevoegd was dat in te stellen. Maar 
het hof hield die rechterlijke beslissing aan, waardoor het mandaat in tact bleef. 
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Functionarissen in verschillende andere door Democraten geleide Amerikaanse staten, 
zoals New Jersey, Californië, Connecticut, Delaware en Oregon, hebben maandag 
aangekondigd dat ze de maskerplicht op scholen en andere openbare instellingen in de 
komende weken zullen opheffen. Bron: AD, 9 februari 2022. 
 
Evenementenbranche wil weer volledig open op 11 maart 
 
De evenementenbranche wil zonder beperkende maatregelen open op 11 maart. ‘Gezien de 
overheid niet met een concreet perspectief komt, zet de branche nu zelf de stip op de (nabije) 
horizon’, laat de Alliantie van Evenementenbouwers vandaag weten. De branche wil dat de 
overheid bij het weegmoment op 15 februari besluit om de eerste stappen te nemen, zodat de 
hele sector op 11 maart op volledige capaciteit open kan. 
 
‘Dit moet gewoon en gaat gewoon gebeuren’, zegt Ruben Brouwer, directeur van 
evenementenorganisator MOJO, tegen het ANP. Ook MOJO maakt onderdeel uit van de 
Alliantie. Indien de overheid niet met het plan instemt, zullen acties volgen, meldt Brouwer. 
Daarbij kun je volgens hem denken aan grote demonstraties en optochten. ‘We hebben vorig 
jaar gezien dat veel mensen op Unmute Us afkwamen’, een protestactie van de 
evenementenbrache die landelijk tienduizenden demonstranten aantrok. 
 
Met deze oproep wil de Alliantie, die allerlei organisaties in de sector vertegenwoordigt in 
gesprekken met de overheid, een duidelijk signaal afgeven. Want volgens hen is de 
evenementenbranche ‘twee jaar lang in gesprek geweest met de overheid’ en heeft de sector 
‘meegewerkt aan wetenschappelijk onderzoek.’ Maar, stellen zij, ‘desondanks heeft de branche 
zodanige beperkingen opgelegd gekregen dat grootschaliger evenementen niet mogelijk zijn.’ 
Evenementen mogen nu tot 1250 bezoekers ontvangen. Daarbij is onder meer een vaste 
zitplaats verplicht. Daardoor worden veel evenementen momenteel afgelast of uitgesteld. 
 
Een nog langere sluiting is ‘onhoudbaar’, stelt Brouwer. Zowel voor de medewerkers in de 
sector, die met de evenementen hun brood verdienen, als voor de maatschappij, die ‘behoefte 
heeft om weer naar dingen toe te kunnen.’ Daarbij is de heropening ‘gezien de ontwikkelingen’ 
van het coronavirus weer mogelijk, vindt de directeur. ‘De druk op de zorg is afgenomen.’ En 
volgens hem is een evenement bezoeken veilig, want ‘dat hebben de Fieldlabevenementen laten 
zien’. 
 
Begin maart 2020 werden de eerste evenementen afgelast, waaronder het laatste gedeelte van 
de Holland Zingt Hazes-concertreeks. Daarom wil de sector nu op 11 maart, de dag waarop 
Holland Zingt Hazes weer gepland staat in de Ziggo Dome, open. ‘Laat dan de deuren weer 
opengaan en haal de hele sector van het slot’, meldt de Alliantie. ‘De evenementenbranche is 
er klaar voor. Het is de hoogste tijd.’ Bron: AD, 9 februari 2022. 
 
De evenementenbranche wil zonder beperkende maatregelen open  
 
De evenementenbranche wil zonder beperkende maatregelen open op vrijdag 11 maart. De 
branche wil dat de overheid bij het weegmoment dinsdag besluit om de eerste stappen te 
nemen, zodat de hele sector op 11 maart op volledige capaciteit open kan. 
 
‘Dit moet gewoon en gaat gewoon gebeuren’, zegt Ruben Brouwer, directeur van 
evenementenorganisator MOJO, onderdeel van de alliantie. Indien de overheid niet met het 
plan instemt, zullen acties zoals grote demonstraties en optochten volgen, meldt Brouwer. ‘We 
hebben vorig jaar gezien dat veel mensen op Unmute Us afkwamen’, een protestactie van de 
evenementenbrache die landelijk tienduizenden demonstranten aantrok. 
Evenementen mogen nu tot 1250 bezoekers ontvangen. Daarbij is onder meer een vaste 
zitplaats verplicht. Daardoor worden veel evenementen momenteel afgelast of uitgesteld. 
 
Begin maart 2020 werden de eerste evenementen afgelast, waaronder het laatste gedeelte van 
de Holland Zingt Hazes-concertreeks. Daarom wil de sector nu op 11 maart, de dag 
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waarop Holland Zingt Hazes weer gepland staat in de Ziggo Dome, open. Bron: AD, 9 februari 
2022. 
 
Er is nog eens 16 miljard dollar nodig om arme landen te helpen bij 
de bestrijding van de coronapandemie 
 
Er is nog eens 16 miljard dollar nodig om arme landen te helpen bij de bestrijding van de 
coronapandemie, heeft Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag bekendgemaakt. Zo 
groot is het gat in de begroting om deze landen te voorzien van voldoende vaccins, tests en 
medicijnen, aldus de WHO. 
 
Met het extra geld kunnen 600 miljoen vaccins, 700 miljoen tests en geneesmiddelen voor 
120 miljoen patiënten worden aangeschaft. De Verenigde Naties moeten hiervoor een 
programma opzetten. Volgens berekeningen van de VN zou 92 procent van de totale benodigde 
bijdrage moeten worden opgehoest door de EU en de G20. 
 
Gordon Brown, de WHO-ambassadeur voor wereldwijde gezondheidsfinanciering, zei dat 16 
miljard dollar een beheersbaar bedrag was gezien de wereldwijde economische impact van de 
pandemie. Brown bekritiseerde de blijvende enorme ongelijkheid in de wereldwijde distributie 
van vaccins en de beschikbaarheid van tests en medicijnen. Hij wees op lage vaccinatiegraad 
in arme landen, terwijl naar verwachting miljoenen ongebruikte doses verloren gaan in rijke 
landen. 
 
De WHO heeft als doel gesteld dat 70 procent van de wereldbevolking halverwege het jaar is 
gevaccineerd. Bron: AD, 9 februari 2022. 
 
Kies voor de eigen veiligheid 
 
Kies voor de eigen veiligheid. Daartoe roept de voorzitter van vakbond BOA ACP, Richard 
Gerrits, zijn leden op in een reactie op het bericht dat politiebonden hun leden vragen komend 
weekend niet op te treden als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen 
openblijven. 
 
‘We gaan niet handhavend optreden als de politie niet aanwezig is. Normaal doen we dat in 
aanwezigheid van de politie. Als die er niet is, moeten boa's kiezen voor hun eigen veiligheid’, 
aldus Gerrits. De komende dagen moet er overleg plaatsvinden met werkgevers, meent hij. 
‘We moeten kijken hoe die acties eruit gaan zien. Wij willen van werkgevers weten hoe met dit 
gegeven van een niet-optredende politie om te gaan en wat dan de rol van de boa's hierin is.’ 
 
De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB riepen hun leden op vanaf komende vrijdagnacht 
tot en met maandagochtend zo passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek en 
niet op te treden als horeca-instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven. De 
oproep is onderdeel van hun actie voor een betere politie-cao. Voor zaterdag staat De Nacht 
staat op gepland, een actie van nachthoreca die de deuren openen uit protest tegen de 
coronamaatregelen. Bron: AD, 9 februari 2022. 
 
Politie laat nachtclubs zaterdag met rust, niets staat enorme horeca-actie 
in de weg 
 
Nachtclubs die dit weekend opengaan, hoeven niet te vrezen voor boetes. De politievakbonden 
roepen hun achterban op de voor zaterdag geplande protestactie van de nachthoreca ‘zonder 
handhaving of sancties door te laten gaan’.  
Agenten knijpen het complete weekend een oogje dicht omdat het kabinet niet tegemoet wil 
komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao, melden de vier politiebonden aan deze site. 
Ze zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg afgelopen vrijdag met een afvaardiging 
van de regering. Daarin zouden geen toezeggingen zijn gedaan over speerpunten als het 
inkomen van politiemensen en de capaciteit bij de korpsen. 
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Door niet actief op te treden tijdens de veelbesproken ‘heropening van de nacht’ geven de 
politiebonden een duidelijk signaal af aan het kabinet, dat juist rekende op handhaving door 
de politie. ‘Wij zullen gemeentelijke boa’s oproepen zich solidair te verklaren met de 
actievoerende politiemedewerkers’, laat projectleider Maarten Brink van het Landelijk 
Actiecentrum (LAC) verder nog weten. Op die manier hoeven Nederlandse bezoekers en 
uitbaters van horecagelegenheden niet te vrezen voor een boete of een sluiting. 
 
Wat de bonden betreft houden politiemedewerkers zich dit weekend voornamelijk bezig met 
primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers, aldus de vier 
politiebonden. 
 
De actie is geen vrijbrief voor het veroorzaken van trammelant, benadrukken de bonden. Elke 
agent heeft nog altijd de bevoegdheid te bekeuren wanneer die daar aanleiding toe ziet. ‘Wat 
de bonden betreft houden politiemedewerkers zich dit weekend voornamelijk bezig met 
primaire politietaken als noodhulp en dienstverlening aan burgers. Bij calamiteiten die 
plaatsvinden in horecagelegenheden worden ze dus wel geacht op te treden’, valt te lezen in 
een gezamenlijke verklaring van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB. 
 
Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP zegt dat circa 80 procent van de 
politiemensen lid is van een van de vier politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB. 
 
In aanloop naar de cao-onderhandelingen begonnen de bonden al in december met grote 
acties om te protesteren tegen de hoge werkdruk en onderbezetting. ‘Het doel van deze acties 
was de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de 
politie zijn’, melden de bonden.  
 
‘De boodschap van deze acties kwam helaas niet duidelijk genoeg over. Blijkbaar rekent Den 
Haag erop dat agenten uit loyaliteit en plichtsbesef tot het uiterste zullen gaan om de kwaliteit 
van het politiewerk zoveel mogelijk in stand te houden. En dat doen ze ook, al kost ze dat 
steeds meer moeite en al gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en 
privéleven.’ 
 
Naar verwachting zullen tienduizenden Nederlanders komend weekend weer flink de 
bloemetjes buitenzetten. Alle kaartjes voor Amsterdamse clubs die meedoen aan ‘De nacht 
staat op’ zijn inmiddels uitverkocht. Er waren 15.000 tickets beschikbaar. Ook poppodia in 
andere steden in het land sluiten zich aan. Zo hebben 013 in Tilburg, Patronaat in Haarlem, 
Fluor in Amersfoort, De Helling in Utrecht en Annabel in Rotterdam aangegeven dat ze 
zaterdag opengaan. Ook in die steden gingen duizenden tickets razendsnel over de toonbank. 
 
Brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) stelden eerder het 
zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het 
nachtleven wordt gedacht. Volgens de nu geldende regels moet de horeca om 22.00 uur de 
deuren sluiten en is een zitplaats voor bezoekers verplicht. 
 
Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zei dat minister Micky 
Adriaansens bij het overleg met de nachthoreca vooral goed heeft geluisterd naar de 
ondernemers en gehoord heeft waar ze tegenaan lopen. ‘Ze hebben ideeën aangedragen hoe 
zij een verantwoordelijke opening voor zich zien. Het is vooral gegaan over zaken als ventilatie, 
capaciteit, deurbeleid.’ 
 
De voorzitter van vakbond BOA ACP, Richard Gerrits, roept zijn leden op vooral te kiezen voor 
de eigen veiligheid. ‘We gaan niet handhavend optreden als de politie niet aanwezig is. Normaal 
doen we dat in aanwezigheid van de politie. Als die er niet is, moeten boa’s kiezen voor hun 
eigen veiligheid.’   
 
De komende dagen moet er overleg plaatsvinden met werkgevers, aldus Gerrits. ‘We moeten 
kijken hoe die acties eruit gaan zien. Wij willen van werkgevers weten hoe met dit gegeven van 
een niet-optredende politie om te gaan en wat dan de rol van de boa’s hierin is.’ Gerrits noemt 
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het optreden bij eventuele calamiteiten weliswaar voldoende garantie, ‘maar we gaan die 
calamiteiten niet opzoeken’. 
 
Kuin van de Nederlandse BOA Bond laat een soortgelijk geluid horen. ‘Boa’s treden pas op als 
de back-up vanuit de politie op orde is. Zeker bij risicovolle situaties moet die back-up er zijn. 
Als die er niet is, is het onverstandig om op te treden.’ 
 
Naast de actie tijdens ‘De nacht staat op’, roepen de politievakbonden hun leden op 
vanaf vanochtend geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen. Ook dit is onderdeel 
van hun actie voor een betere cao. De vakbonden spreken van ‘een publieksvriendelijke actie 
met een scherp politiek randje’. 
 
De bonden laten weten dat er nog wel bekeuringen worden uitgeschreven bij grove 
schendingen van de openbare orde en veiligheid. Bij snelheidsovertredingen worden alleen 
nog de excessieve overtreders beboet. ‘Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan 
met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie 
over dit vakbondsprotest.’ 
 
De bonden kondigden tijdens het gesprek met justitieminister Dilan Yesilgöz al aan met 
hardere acties te komen, het niet uitdelen van boetes bij kleine vergrijpen is daar onderdeel 
van. De actie loopt tot zeker eind maart, meldden de vakbonden. Er komen nog meer acties 
bij, daar komt later duidelijkheid over. ‘Per week zal het publieksvriendelijke karakter (helaas) 
minder worden. Dat is bij vakbondsacties die het politiewerk raken al gauw onvermijdelijk’, 
stellen de bonden. 
 
De politie voerde afgelopen zondag ook actie en legde vier uur lang het werk neer tijdens een 
coronademonstratie in Rotterdam. Bron: AD, 9 februari 2022. 
 
Protestgroep Nederland in Verzet demonstreert zondag in Den Haag 
 
Protestgroep Nederland in Verzet demonstreert zondag in Den Haag. Betogers lopen dan een 
route in de buurt van het centrum. Die begint en eindigt op het Malieveld. Onderweg komen 
de demonstranten onder meer langs de Hofvijver bij het Binnenhof. 
 
De gemeente Den Haag bevestigt dat de demonstratie is aangemeld, met als motto 'wij zijn de 
leugens zat'. Het protest begint rond 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
Afgelopen zondag was er een vergelijkbaar protest in Rotterdam. Daar deden duizenden 
betogers aan mee. Bron: AD, 9 februari 2022. 

2G-beleid kan prullenbak in: meerderheid is tegen kabinetsplan om 
ongevaccineerden te weren 

Het politiek zwaar omstreden kabinetsplan voor de 2G-coronapas gaat sneuvelen. De PvdA 
keert zich nu openlijk tegen het instrument, daarmee zal de motie om 2G te schrappen morgen 
hoogstwaarschijnlijk een meerderheid halen in de Tweede Kamer.  

De PvdA meldt zojuist aan deze nieuwssite dat de fractie voor de motie Omtzigt/Van der Staaij 
zal stemmen die 2G nog voor de inhoudelijke behandeling van tafel veegt: ‘We hebben hier 
lang en goed over nagedacht’, meldt de woordvoerder van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ‘De 
onderzoeken wijzen uit dat 2G op dit moment niet effectief en proportioneel is. Mocht een 
nieuwe variant zich voordoen, dan kunnen we die weging opnieuw maken. Maar het kabinet 
laat 2G op dit moment onnodig lang boven de markt hangen, dat leidt tot grote onrust in de 
samenleving en ondermijning van het draagvlak voor andere maatregelen.’ 

Het kabinet wilde 2G - waarbij ongevaccineerde personen op plekken niet welkom zijn - liefst 
achter de hand houden voor een eventuele nieuwe coronagolf. In Duitsland en Oostenrijk 
wordt al gewerkt met die strikte toegangsregels, waardoor ongevaccineerden op plekken niet 
welkom zijn. 
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Maar in de Tweede Kamer zijn alleen VVD, D66 en de fractie Den Haan voor, het CDA heeft 
nog niet bekendgemaakt wat het standpunt is. Maar met de PvdA in het tegenkamp verdwijnt 
een meerderheid voor 2G en kan het voor nu in de prullenbak. 

Voorstanders zijn kritisch over deze opstelling van 2G-critici op deze manier wordt dit beleid 
niet eens inhoudelijk doorgesproken in het parlement. Met de Omikrongolf lijkt het middel 
niet nodig, maar wie weet welke variant komend najaar opduikt? Dan zou dat ‘instrument in 
de gereedschapskist’ van pas kunnen komen, redeneren coalitiepartijen als VVD en D66 net 
als minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66). Bron: AD, 9 februari 2022. 

Nederlandse benzineprijzen stijgen naar nieuw record 
 
De benzineprijs in Nederland loopt steeds verder op. Volgens consumentencollectief United 
Consumers ligt de adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) inmiddels op een record van 2,158 
euro. Mogelijk blijft het daar niet bij, want op de wereldwijde oliemarkt zouden de olieprijzen 
zomaar verder kunnen oplopen als China zijn olievoorraden weer gaat aanvullen. 
 
Afgelopen week zaten de olieprijzen al stevig in de lift en deze bevinden zich momenteel op het 
hoogste niveau in jaren. Dat komt door spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne 
en de grote vraag die wordt veroorzaakt door het herstel van de coronacrisis. Daarbij speelt 
mee dat de grote olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland ervoor 
passen om de oliekraan flink extra open te zetten. Het opvoeren van de productie gebeurt heel 
voorzichtig en over elke beperkte productieverhoging wordt uitgebreid vergaderd. 
 
De grote oliehandelaar Vitol Group waarschuwt dat China mogelijk zijn olievoorraden wil 
aanvullen. Die zijn afgelopen tijd namelijk geslonken, terwijl het voor grote staatsbedrijven 
daar wel verstandig is om ook voldoende olie achter de hand te hebben. Als er hiervoor vanuit 
China komende dagen inderdaad meer olie opgekocht wordt, zou dit de olieprijzen verder 
kunnen aanjagen. 
 
Behalve de benzineprijs staat ook de adviesprijs van diesel in Nederland op recordhoogte, met 
1,846 euro per liter. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen in de oliesector, 
die United Consumers bijhoudt. Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations 
langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij een goedkope pomp 
in de provincie Groningen nog steeds mogelijk om E10 voor 1,87 euro per liter te tanken. 
Bron: AD, 6 februari 2022. 
 

 

Een tankstation van Lukoil in Lommel, een paar kilometer van de grens met Nederland. De 
benzineprijzen in België zijn een stuk lager dan in Nederland: gemiddeld dertig cent per liter. © 
Juan Vrijdag / DCI Media 
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Te lange rijen Nederlanders bij benzinepomp in Lommel: benzineprijs 
omhoog 

De lange rijen Nederlandse auto’s bij het onbemande tankstation van Lukoil in Lommel 
leidden tot zulke gevaarlijke situaties dat actie geboden was. Hoe? Lukoil verhoogde de prijzen 
van benzine. 

Vanuit de omgeving Bergeijk en Valkenswaard rijden automobilisten al jaren naar België om 
gemiddeld dertig cent per liter goedkoper te tanken. Eén van de favorieten is het onbemande 
tankstation in Lommel aan de Luikersteenweg. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Frank Vandenbroucke denkt dat resterende coronamaatregelen 
ingetrokken kunnen worden 

De Belgische coronaminister Frank Vandenbroucke denkt dat zijn land volgende week 
vrijdag het leeuwendeel aan resterende coronamaatregelen kan intrekken. De Omikronpiek is 
bij onze zuiderburen al twee weken voorbij. Het nachtleven kan daarom weer open, cafés en 
restaurants mogen onbeperkt openblijven en evenementen en optredens kunnen weer bijna 
als vanouds. 

Vandenbroucke rekent erop dat het aantal Belgen dat in ziekenhuis of zelfs op de ic belandt 
vóór 18 februari genoeg is gedaald om terug te schakelen van rood naar oranje op de 
zogeheten coronabarometer. Daardoor kan hij vrijdag, als de zes Belgische regeringen weer 
bijeenkomen over het coronabeleid, dat al wel aankondigen. ’Dan kan iedereen zich 
voorbereiden’, zegt hij op nieuwszender Radio 1. 

Het Belgische nachtleven vraagt steeds luider om weer aan de slag te mogen en zeggen 
volgende week vrijdag hoe dan ook weer te openen. Clubs en discotheken moeten bezoekers 
onder de Belgische code oranje nog wel om een coronatoegangsbewijs vragen. Een mondkapje 
hoeft niet meer. Concert-, festival- en feestgangers zijn niet meer verplicht te blijven zitten. 
Bron: AD, 9 februari 2022. 

Vakbond CNV vindt het 'slim' dat het kabinet de coronamaatregelen 
verder versoepelt 

Vakbond CNV vindt het 'slim' dat het kabinet de coronamaatregelen verder versoepelt. Dat 
laat CNV weten in een reactie op de uitgelekte plannen van het kabinet. ‘Nu de 
ziekenhuisopnames niet verder stijgen, zijn strenge maatregelen niet langer te verantwoorden. 
Zeker nu het draagvlak voor de coronamaatregelen steeds sneller afbrokkelt.’ Bron: AD, 9 
februari 2022. 

Hubert Bruls waarschuwt dat er dit weekend wel degelijk 
gehandhaafd wordt bij grootschalige overtredingen van regels 

Burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls waarschuwt 
dat er dit weekend wel degelijk gehandhaafd wordt bij 'grootschalige overtredingen van regels'. 
‘De politie blijft de bijzondere verantwoordelijkheid houden voor het bewaken van de openbare 
orde.’ 

Bruls reageert op plannen van de nachthoreca om aanstaand weekend na 22.00 uur hun 
deuren te openen, terwijl de horeca volgens de geldende coronamaatregelen om 22.00 uur 
gesloten moet zijn. Tegelijkertijd hebben politievakbonden acties aangekondigd zoals niet 
optreden tegen overtreders die te laat open zijn.  

De gemeente Groningen laat weten dat 'het uitgangspunt handhaving is', omdat Groningen 
de wet wil volgen. Vanuit Maastricht het zuiden klinkt hetzelfde geluid, met als toevoeging dat 
de precieze uitvoering afhangt van 'de verdere ontwikkelingen', doelend op mogelijke verdere 
versoepelingen en acties van de politie. 



202 
 

Toen de gewone horeca bij wijze van actie de deuren opende, reageerden burgemeesters 
verschillend. Sommigen lieten dat oogluikend toe, terwijl het bij anderen niet mocht. Daarna 
is in het Veiligheidsberaad afgesproken om één lijn te trekken: bij de heropeningsactie 
Kapsalon Theater was dat nergens toegestaan en moesten theaters weer sluiten. Dat zal nu 
ook voor de nachthoreca gelden, ondanks het feit dat versoepelingen er lijken aan te 
komen. ’Dus als mensen ervan uitgaan dat er komende weekend niet gehandhaafd wordt, dan 
is dat niet juist.’ 

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio 
vindt dat er goede redenen zijn om de maatschappij verder te openen. ‘Het nog langer gesloten 
houden is niet meer proportioneel’, aldus het beraad. Maar tot aan de persconferentie van het 
kabinet op dinsdag gelden de huidige regels. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Conflict dreigt tussen agenten en Bruls over opening nachthoreca: 'Hij 
gaat niet over ons’ 

Er dreigt een conflict te ontstaan tussen de vier politiebonden en het Veiligheidsberaad over 
de heropening van de nachthoreca, aanstaande zaterdag. Voorzitter Hubert Bruls zegt ervan 
uit te gaan dat er door agenten wordt opgetreden tegen grootschalige overtredingen van 
coronaregels, maar de demonstrerende politiebonden willen van geen wijken weten, zo laat 
Gerrit van de Kamp namens de bonden aan deze site weten. 

Wie zaterdagnacht op stap gaat en ervan uit gaat dat er komend weekend niet gehandhaafd 
wordt heeft pech, aldus Hubert Bruls, voorzitter van Veiligheidsberaad en burgemeester van 
Nijmegen. ‘We gaan ervan uit dat er opgetreden wordt tegen grootschalige overtredingen van 
regels’, zegt Bruls. 

De voorzitter reageert op plannen van de nachthoreca om aanstaand weekend na 22.00 uur 
hun deuren te openen, terwijl de horeca volgens de geldende coronamaatregelen om 22.00 
uur gesloten moet zijn. Tegelijkertijd hebben politievakbonden acties aangekondigd zoals niet 
optreden tegen overtreders die te laat open zijn. 

Dit plan blijft, ook na de waarschuwing van Bruls, fier overeind staan. ‘Wij hebben kennis 
genomen van de uitspraken van de voorzitter van het Veiligheidsberaad’, zo laat Gerrit van de 
Kamp namens de vier vakbonden aan deze site weten. ‘De politiebonden voeren met hun 
achterban collectieve acties, waar het niet handhaven van de coronamaatregelen, zoals de 
openings- en sluitingstijden van de horeca gelegenheden, er een van is. Over het collectief 
actievoeren en het breken van dit recht is jurisprudentie’, legt Van de Kamp uit. 

De vakbondvoorzitter is weinig onder de indruk van de verklaring van Bruls, en verwijst hem 
naar ‘gerechtelijke uitspraken, alvorens hij besluit het werk van de politie door anderen over 
te laten nemen en daarmee de collectieve actie van de politiemensen breekt’. Als Bruls zich 
niet kan vinden in de actie van de bonden, staat het hem volgens Van de Kamp ‘vrij zich 
hierover tot de minister van justitie te wenden en haar te verzoeken een kort geding hierover 
te starten’. ‘De voorzitter van het Veiligheidsberaad gaat niet over de rol en positie van de 
politie als het gaat om het voeren van onze acties’, voegt Van de Kamp daar nog aan toe. 

Koen Simmers, hoofdbestuurder Nederlandse Politiebond, heeft eveneens geen goed woord 
over voor de uitlatingen van Bruls. ‘Hoe kan je überhaupt in de ochtend zeggen dat je eerder 
al wilde dat de samenleving geopend zou worden en vervolgens in de middag dat je verwacht 
dat we dit weekend gaan handhaven. Lekker uniforme communicatie van het bestuur weer, 
daar hebben wij op straat last van!’, briest Simmers op Twitter. 

Naast agenten hebben ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de bevoegdheid om 
een discotheek of kroeg te beboeten. Gemeentelijke boa’s tonen echter hun solidariteit met de 
actie van de politie. ‘We gaan niet handhavend optreden als de politie niet aanwezig is. 
Normaal doen we dat in aanwezigheid van de politie. Als die er niet is, moeten boa’s kiezen 
voor hun eigen veiligheid’, aldus Richard Gerrits, de voorzitter van vakbond BOA ACP. 
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De voorzitter van de Nederlandse BOA Bond, Ruud Kuin, laat een soortgelijk geluid horen. 
‘Boa’s treden pas op als de back-up vanuit de politie op orde is. Zeker bij risicovolle situaties 
moet die back-up er zijn. Als die er niet is, is het onverstandig om op te treden.’ Kuin geeft 
aan te verwachten dat de werkgevers dit ook zo zullen zien. De richtlijn voor boa’s is niet op 
te treden als we er niet op kunnen rekenen dat de politie stand-by is. We verwachten dat dat 
in dit geval ook zo is.’ 

De gemeenten Groningen en Maastricht houden rekening met handhaving aankomend 
weekend. Een woordvoerder uit het noorden laat aan het ANP weten dat ‘het uitgangspunt 
handhaving is’, omdat Groningen de wet wil volgen. Vanuit het zuiden klinkt hetzelfde geluid, 
met als toevoeging dat de precieze uitvoering afhangt van ‘de verdere ontwikkelingen’, doelend 
op mogelijke verdere versoepelingen en acties van de politie. Maastricht handhaaft ‘altijd de 
coronamaatregelen, en als de situatie anders wordt, handelen we naar bevind van zaken’, 
aldus een gemeentewoordvoerder. 

De nachtclubs die zaterdagavond meedoen aan de protestactie De Nacht Staat Op vinden het 
geen probleem dat de politie zegt niet te zullen optreden. ‘Voor hen verandert er vooralsnog 
niets in de aanpak’, zegt een woordvoerster namens de organisatie. ‘Ze zien wel wat er komt, 
mogelijk een schriftelijke waarschuwing of brief van de burgemeester.’ 

Er doen tientallen nachtclubs, feestlocaties en poppodia aan de actie mee, verspreid over 
verschillende steden. In principe willen ze openblijven tot de tijd waarvoor ze normaal 
gesproken een vergunning hebben. Ze vragen van de bezoekers wel een QR-code en een 
entreekaartje. 

Er is niet overwogen de actie af te blazen nu er versoepelingen lijken aan te komen. Een 
eventuele verruiming van de sluitingstijd voor de horeca van de huidige 22.00 uur naar 24.00 
uur, die op tafel zou liggen, maakt voor de clubs niet uit. ‘Deze versoepeling heeft geen invloed 
op onze campagne. We willen benadrukken dat de nacht bij het leven hoort’, aldus de 
woordvoerster. Bron: AD, 9 februari 2022. 

De Nederlandse theaters voelen niet de noodzaak om komend weekend 
net als de nachtclubs alle maatregelen los te laten 

De Nederlandse theaters voelen niet de noodzaak om komend weekend, net als de 
nachtclubs, alle maatregelen los te laten. Als het kabinet op 15 februari nieuwe 
versoepelingen voor de cultuursector aankondigt, vinden de theaters het komend 
weekend niet nodig de regels overboord te zetten, laten diverse instanties weten. 

‘Actie moet je voeren als je vergeten bent of als het water je aan de lippen staat’, vindt Jörgen 
Tjon A Fong, directeur van De Kleine Komedie. ‘We kijken reikhalzend uit naar de vijftiende, 
maar die paar dagen maken niet uit.’ Ook Koninklijk Theater Carré in Amsterdam onderneemt 
geen actie. ‘We hebben niks gepland na 22.00 uur.’ 

Theater De Liefde in Haarlem, dat eerder met andere protestacties tegen de 
coronamaatregelen al in het nieuws kwam, laat ook weten niets te zullen doen. 
Ook  theaterproducent Stage Entertainment houdt zich aan de regels. De voorstellingen van 
Aladdin en TINA starten om 19.00 uur en zijn om 22.00 uur klaar. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Boa's willen hulp bij controle nachtclubs 

De boa's willen komend weekend extra hulp, als zij moeten controleren of de nachtclubs tegen 
de regels opengaan. Omdat de politie staakt vanwege cao-onderhandelingen, vragen vakbond 
BOA ACP en de Nederlandse Boabond nu de Arbeidsinspectie om te controleren of boa's hun 
werk wel veilig kunnen doen. 

De vakbonden vinden het voor boa's niet veilig genoeg als zij in hun eentje de sluitingstijden 
van de nachtclubs moeten handhaven. ‘Normaliter doen boa's dit werk enkel in samenwerking 
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met de politie’, aldus de vakbonden. ‘Een boa in uniform, die nog steeds niet over de benodigde 
verdedigingsmiddelen beschikt, mag niet het slachtoffer worden van dadendrang van de 
burgemeesters.’ . Bron: Omroep Gelderland, 10 februari 2022. 

Bruls: boa's moeten gewoon hun werk doen 

Gemeentelijke handhavers moeten zaterdagavond gewoon hun werk doen. Als 
nachthorecazaken hun deuren demonstratief na 22.00 uur 's avonds opendoen, is het hun 
taak om te handhaven. Als de boa's dat niet zouden doen, omdat de politie zaterdag een cao-
actie voert, zou dat op werkweigering gaan lijken, vindt Hubert Bruls van Nijmegen. Hij is 
voorzitter van het Veiligheidsberaad. 

De politie heeft een arbeidsconflict met het ministerie van Binnenlandse Zaken. De 
politiebonden hebben boa's opgeroepen om solidair te zijn. ‘Maar de boa's zijn gemeentelijke 
medewerkers, en die hebben helemaal geen conflict. Dan zou iemand zijn gewone werk niet 
doen, omdat een heel andere beroepsgroep een conflict heeft. Het moet niet gekker worden’, 
aldus Bruls. Hij zei tegen Radio 1 dat gemeenten, en niet bondsvoorzitters van politie en boa's, 
de werkgever van de handhavers zijn. Bron: Omroep Gelderland, 10 februari 2022. 

Ook Apeldoornse nachtclubs gaan zaterdag niet open 

Net als de meeste andere Gelderse nachtclubs gaan ook Humphrey's Café en Brabo's in 
Apeldoorn zaterdag niet open. ‘We kunnen niks doen. Er wordt gedreigd met dwangsommen, 
zelfs als we het alleen maar aankondigen op social media’, legt eigenaar Mike van Brakel uit. 

Nachtclubs elders in het land willen zaterdag wel opengaan onder het motto 'De Nacht staat 
op', Zij zitten al bijna twee jaar noodgedwongen dicht en zijn de coronamaatregelen zat. 
Gelderse nachtclubs zien daar dus vanaf. Bron: Omroep Gelderland, 10 februari 2022. 

Nederlanders hebben de afgelopen weken niet voorgesorteerd op een 
mogelijk kabinetsbesluit om het thuiswerkadvies op te heffen 

Nederlanders hebben de afgelopen weken niet voorgesorteerd op een mogelijk kabinetsbesluit 
om het thuiswerkadvies op te heffen. Cijfers van Google laten zien dat mensen de afgelopen 
weken niet vaker naar kantoor zijn gegaan, ook niet nadat de coronaregels eind januari 
werden versoepeld. 

Het lijkt er niet op dat Nederlanders toen zelf besloten om vaker naar kantoor te gaan. 
Vergeleken met de week voor de persconferentie waren mensen vorige week zelfs ongeveer een 
procent minder op kantoor. Ze waren een kwart minder op de zaak vergeleken met de periode 
voor de coronapandemie. Google heeft deze gegevens verzameld bij gebruikers van zijn 
kaartendienst Maps. 

Met name in de provincie Utrecht zijn kantoren en andere werkplekken nog altijd een 
stuk rustiger dan in de maand voordat het coronavirus toesloeg. Afgelopen week waren 
werkplekken hier gemiddeld een derde minder gevuld. Ook in de provincies Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Flevoland zijn kantoren nog altijd dertig procent minder bezet. 

Gegevens van RIVM laten zien dat mensen tegen het einde van januari twee derde van de tijd 
vanuit huis werkten. Hierbij is alleen gekeken naar mensen die de mogelijkheid hadden om 
thuis te werken. Ook in deze cijfers is geen grote verschuiving te zien. Vergeleken met de 
laatste meting in oktober werkten Nederlanders een fractie minder thuis. Bron: AD, 9 februari 
2022. 

 

 



205 
 

Het is niet de bedoeling dat Nederlandse jongeren op zoek naar 
een boosterprik die gaan halen in Vlaamse vaccinatiecentra 

Het is niet de bedoeling dat Nederlandse jongeren op zoek naar een boosterprik die gaan halen 
in Vlaamse vaccinatiecentra. Maar niet elk centrum is even streng, zegt de Vlaamse overheid. 

Vlaanderen biedt ingeënte jongeren van 12 tot 18 jaar sinds woensdag een extra prik aan om 
hun afweer tegen het coronavirus op te peppen. Nederland doet dat voorlopig niet, omdat 
Europese en nationale toezichthouders en adviseurs nog niet overtuigd zijn van de 
gezondheidswinst. Doordat wintersportlanden als Oostenrijk en Italië ook tieners een booster 
vragen voor toegang tot bijvoorbeeld café of skipiste, vrezen Nederlandse jongeren voor 
hun vakantieplannen. 

Zij zijn 'in principe' niet welkom in Vlaamse vaccinatiecentra, zegt een woordvoerder van de 
Vlaamse overheidsdienst voor de zorg. De centra hebben de taak jongeren uit hun eigen 
regio te prikken en controleren de persoonsgegevens van gegadigden. Ze zijn ook niet 
berekend op 'busladingen uit Nederland' en zouden dan vaccins en mankracht tekort kunnen 
komen. 

Of er Nederlanders tussendoor glippen is nog niet duidelijk, allereerst omdat de 
boostercampagne pas net van start is. Sommige leeftijdsgenoten uit Brussel en Wallonië, 
waar de overheid voorlopig dezelfde lijn als Nederland volgt, wijken inmiddels al wel uit naar 
Vlaanderen. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Farmaceut Janssen uit Leiden is tijdelijk gestopt met de productie van 
zijn coronavaccin 

Farmaceut Janssen uit Leiden is tijdelijk gestopt met het produceren van zijn coronavaccin. 
Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times (NYT) op basis van ingewijden. Volgens 
de krant is Janssen, een dochteronderneming van het Amerikaanse Johnson & Johnson 
(J&J), al maandenlang een 'experimenteel maar potentieel winstgevender vaccin' aan het 
maken dat moet beschermen tegen een ander virus. 

Janssen zou eind vorig jaar zijn gestopt met het maken van coronavaccins. Volgens de NYT 
was Leiden op dat moment de enige productielocatie van Johnson & Johnson waar de vaccins 
worden gemaakt. Een woordvoerder van J&J heeft tegen de krant gezegd dat het bedrijf nog 
honderden miljoenen doses op voorraad heeft en kan blijven leveren. Janssen was 
dinsdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar. Bron: AD, 8 februari 2022. 

Farmaceut Janssen in Leiden heeft de (bulk)productie van diens coronavaccin voorlopig 
stilgelegd. Er is genoeg van het middel op voorraad om aan de vraag te voldoen. ‘Het is een 
tijdelijk iets. Dit jaar zal het vaccin zeker weer geproduceerd gaan worden, we blijven onze 
leveringsverplichtingen nakomen’, zegt een woordvoerder. 

‘Op het moment dat er miljoenen vaccins op voorraad zijn en er geleverd kan worden, moeten 
er afwegingen gemaakt worden: wat wordt er wanneer geproduceerd?’ De afspraken 
met landen en organisaties als vaccinatieplatform COVAX en African Union worden 
nagekomen, klink het bij monde van de woordvoerder. 

Janssen stelt dat er ook andere medicijnen zijn die met hoge urgentie geproduceerd moeten 
worden. De krant The New York Times meldde eerder op basis van ingewijden dat Janssen al 
maandenlang een 'experimenteel maar potentieel winstgevender vaccin' aan het maken is dat 
moet beschermen tegen een ander virus. 

‘We onderzoeken ook een op Omikron gericht vaccin, mocht blijken dat het huidige vaccin te 
weinig bescherming zou bieden tegen Omikron. Wellicht kunnen we dan een nieuwe 
vaccinvariant inzetten.’ Dat vaccin zou mogelijk een betere bescherming bieden tegen de 
Omikron-variant van het virus. Bron: AD, 9 februari 2022. 
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De nachtclubs die meedoen aan de protestactie De Nacht Staat 
Op vinden het geen probleem dat de politie zegt niet te zullen optreden 

De nachtclubs die zaterdagavond meedoen aan de protestactie De Nacht Staat Op vinden het 
geen probleem dat de politie zegt niet te zullen optreden. ‘Voor hen verandert er vooralsnog 
niets in de aanpak’, zegt een woordvoerster namens de organisatie. ‘Ze zien wel wat er komt, 
mogelijk een schriftelijke waarschuwing of brief van de burgemeester.’ 

Er is niet overwogen de actie af te blazen nu er versoepelingen lijken aan te komen. Een 
eventuele verruiming van de sluitingstijd voor de horeca van de huidige 22.00 uur naar 24.00 
uur, die op tafel zou liggen, maakt voor de clubs niet uit. ‘Deze versoepeling heeft geen 
invloed op onze campagne. We willen benadrukken dat de nacht bij het leven hoort’, aldus de 
woordvoerster. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Het aantal coronapatiënten op de ic's is woensdag met 20 gedaald tot 
206 

Het aantal coronapatiënten op de ic's is woensdag met 20 gedaald tot 206. Het laagste 
aantal sinds 28 oktober, volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding. In totaal liggen nu 1531 mensen met corona in de ziekenhuizen, 49 minder dan 
dinsdag.  

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1325 coronapatiënten. 29 minder dan de 
voorgaande dag. De afgelopen 24 uur werden er 181 nieuwe coronapatiënten binnengebracht 
op de verpleegafdelingen, op de ic's ging het om 18 nieuwe opnames. Dat zijn er bij elkaar 30 
minder dan dinsdag. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 144.586 positieve 
coronatests geregistreerd 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 144.586 positieve 
coronatests geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). Het is niet duidelijk of daar nameldingen bij zitten. Het RIVM kampt de 
afgelopen weken met een flinke achterstand in het verwerken van nieuwe besmettingen. 

Dat cijfer is lager dan het aantal van dinsdag, toen het instituut een grote achterstand in één 
keer wegwerkte, maar veel hoger dan de periode ervoor. 

Het is niet duidelijk of het aantal positieve tests woensdag ook hoger uitvalt door het alsnog 
doorgeven van achterstallige uitslagen. Het cijfer van dinsdag is bijgesteld van 394.759 naar 
336.692, dus met ongeveer 58.000 verlaagd. Het cijfer van woensdag ligt ongeveer 58.000 
hoger dan het gebruikelijke niveau over de afgelopen periode.   

Amsterdam telde in de afgelopen dag 6717 positieve tests, Rotterdam 4727, Utrecht 4527 en 
Den Haag 4476. Daarna volgt Nijmegen met 2036 bevestigde besmettingen. Schiermonnikoog 
sluit de rij met zeven nieuwe gevallen. 

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft relatief laag. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht 
dat zeven coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn gestorven. Dat het 
overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn 
overleden. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Het RIVM laat weten dat het eerder naar buiten gebrachte aantal van 
bijna 145.000 positieve tests in het afgelopen etmaal niet klopt 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat weten dat het eerder naar 
buiten gebrachte aantal van bijna 145.000 positieve tests in het afgelopen etmaal niet klopt. 
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Daarin waren ook positieve tests meegenomen die op dinsdag al geregistreerd waren. Het 
RIVM heeft de cijfers offline gehaald en controleert ze. 

Het instituut kampte in de afgelopen weken met een achterstand die steeds groter werd. Op 
dinsdag werd die achterstand in één klap weggewerkt door ongeveer 300.000 achterstallige 
positieve tests alsnog te registreren. Om nieuwe achterstanden te voorkomen, gaan positieve 
uitslagen van coronatests voortaan rechtstreeks naar het RIVM. Ze gaan dus niet meer via 
tussenstappen bij de GGD'en. Bij die nieuwe route is waarschijnlijk iets fout gegaan, waardoor 
meldingen dubbel binnenkwamen. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn ruim 86.600 positieve 
coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat 
meldt het instituut na een extra controle van de cijfers. Eerder meldde het RIVM 144.586 
nieuwe gevallen, maar dat aantal bleek niet te kloppen en werd daarom ingetrokken. 

Enkele tienduizenden bevestigde besmettingen zijn waarschijnlijk dubbel geteld, waardoor 
het cijfer eerst te hoog uitviel. Dat komt mogelijk doordat het RIVM een nieuwe manier van 
werken heeft. Positieve uitslagen van coronatests gaan voortaan rechtstreeks naar het RIVM. 
Ze gaan dus niet meer via tussenstappen bij de GGD'en. Dat moet voorkomen dat het systeem 
vastloopt en achterstanden ontstaan. Op dinsdag had het RIVM ongeveer 300.000 
achterstallige tests van de afgelopen drie weken alsnog geregistreerd. 

Het cijfer van dinsdag was aanvankelijk bijgesteld van 394.759 naar 336.692, maar nu is 
gecorrigeerd tot 394.674. 

In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat zeven coronapatiënten aan de gevolgen van 
hun besmetting zijn gestorven. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet 
zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bron: AD, 9 februari 2022. 

RIVM corrigeert coronacijfers: afgelopen dag ruim 86.600 positieve 
coronatests 

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn ruim 86.600 positieve 
coronatests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat 
meldt het instituut na een extra controle van de cijfers. Eerder meldde het RIVM 144.586 
nieuwe gevallen, maar dat aantal bleek niet te kloppen en werd daarom ingetrokken. 

Enkele tienduizenden bevestigde besmettingen zijn waarschijnlijk dubbel geteld, waardoor 
het cijfer eerst te hoog uitviel. Dat komt mogelijk doordat het RIVM een nieuwe manier van 
werken heeft.  

Positieve uitslagen van coronatests gaan voortaan rechtstreeks naar het RIVM, niet meer via 
tussenstappen bij de GGD'en. Dat moet voorkomen dat het systeem vastloopt en 
achterstanden ontstaan. Op dinsdag had het RIVM ongeveer 300.000 achterstallige tests van 
de afgelopen drie weken alsnog geregistreerd. Bron: Het Parool, 9 februari 2022. 

Ook ziekenhuizen komen in de problemen door een hoog verzuim 
 
Ook ziekenhuizen komen in de problemen door een hoog verzuim. Maar liefst 170 
medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht zitten thuis 
in quarantaine of gevloerd door corona. Dit zorgt niet alleen voor hoofdpijn en een hoop 
gepuzzel om tóch nog genoeg handen aan het bed te hebben. Er zijn zorgen over 
mogelijke versoepeling van de maatregelen en operaties moesten door personeelstekort 
worden afgebeld. 
 
‘We kampen met een zeer groot ziekteverzuim, dat op sommige zorgafdelingen zelfs door de 
15 procent heen is gegaan’, zegt een woordvoerder.  ‘We zijn blij voor de samenleving als er 
meer vrijheden komen, dat is erg belangrijk voor het welzijn. Maar waar wij nu mee kampen, 
maakt het loslaten van de teugels ook wel heel spannend. Bron: AD, 9 februari 2022. 
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Ziekenhuis maakt zich zorgen over naderende versoepelingen, bijna 170 
medewerkers ziek thuis 

Maar liefst 170 medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht zitten thuis 
in quarantaine of gevloerd door corona. Dit zorgt niet alleen voor hoofdpijn en een hoop 
gepuzzel om tóch nog genoeg handen aan het bed te hebben. Er zijn ook zorgen. ‘We kijken 
enigszins huiverig naar de versoepelingen.’ 

Ja, natuurlijk is er ook bij het Albert Schweitzer opluchting in deze vierde coronagolf. Dat de 
enorme piek in het aantal besmettingen niet leidt tot evenredig veel ziekenhuisopnames. Het 
is rustig. ‘Er zijn nu vijftien mensen wegens Covid opgenomen, van wie slechts twee op de 
intensive care. En nog eens negen patiënten met een coronabesmetting, maar opgenomen 
voor iets anders’, zegt woordvoerder Frank van den Elsen. Er zijn nog maar zes patiënten die 
thuis zuurstof krijgen toegediend. Dat is wel eens (heel) anders geweest. Bron: AD, 9 februari 
2022. 

Ina Kuper kijkt met bezorgdheid naar de gevolgen van verdere 
versoepeling van coronamaatregelen 

Waarnemend voorzitter Ina Kuper van het Landelijk Netwerk Acute Zorg kijkt met 
bezorgdheid naar de gevolgen van verdere versoepeling van de coronamaatregelen, waar het 
kabinet volgens ingewijden op aanstuurt. ‘Als we uitsluitend kijken naar de zorgketen, raad 
ik verdere versoepelingen nog steeds af’, laat ze weten. 

De sector verwacht dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende tijd zal 
toenemen. ‘Bovendien zit een groot aantal zorgmedewerkers in de hele keten thuis in 
quarantaine. Dit geeft een grote druk op de zorg en daar maak ik mij zeker zorgen over’, aldus 
de tijdelijk opvolger van Ernst Kuipers. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Ook in andere talen afspraak maken voor een coronaprik wil maken 

Wie telefonisch een afspraak voor een coronaprik wil maken, kan dat vanaf woensdag ook 
in andere talen dan het Nederlands of Engels doen. Dat meldt de koepelorganisatie van 
gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland. De beller krijgt in het keuzemenu voortaan in 
het Engels te horen: 'kies drie voor een andere taal'. 

Mensen die bellen voor een coronatestafspraak kunnen al enige tijd in meerdere talen worden 
geholpen. Volgens de GGD maakten tot dusver al 'duizenden mensen' gebruik van die optie. 

Een tolk doet de vertaling in een driegesprek. Dat is een telefoongesprek waar drie bellers aan 
meedoen. De tolk vertaalt de woorden van de beller en de callcentermedewerker van de GGD. 
De organisatie verwacht dat Pools, Turks, Spaans, Portugees en Arabisch het meest populair 
zullen zijn, in lijn met wat de bellers naar de testafsprakenlijn willen. In welke talen mensen 
precies geholpen kunnen worden, is niet bekend. Bron: AD, 9 februari 2022. 

GGD loopt nog tegen testmaximum aan, commerciële bedrijven springen 
weer bij 

De GGD loopt nog steeds bijna dagelijks tegen het maximum aantal van 150.000 coronatesten 
per dag aan. Commerciële testbedrijven springen inmiddels weer bij, de ruzie tussen hen en 
de GGD is bijgelegd. 

De top van Omikronpiek lijkt volgens het RIVM in zicht, maar in de teststraten van de GGD 
is het nog onverminderd druk. Maandag werden er 162.899 coronatesten afgenomen, dinsdag 
waren dat er 140.966. Als de GGD op een dag aan haar maximumcapaciteit van 150.000 
testen zit, krijgen mensen de mogelijkheid om (ook gratis) een afspraak te maken bij een 
commercieel testbedrijf. 
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Vorige week maakten in totaal 983.711 mensen een testafspraak bij de GGD, daarmee werd 
94 procent van de totale capaciteit benut. Het waren er iets minder dan een week eerder, toen 
lag dat aantal boven de miljoen. ‘We zien dat de testvraag over de hele week heen fluctueert. 
Het is voor ons te vroeg om voor deze week al conclusies te kunnen trekken’, stelt een 
woordvoerder van de GGD GHOR. 

Eind januari ontstond er ruzie tussen de GGD en de commerciële testbedrijven die bij zouden 
springen als de GGD de vraag niet meer aan kon. Volgens die bedrijven zat de GGD aan haar 
maximum, maar stuurde de organisatie nauwelijks mensen door. Mensen die online een test 
wilden inplannen via coronatest.nl kregen soms pas beschikbare GGD-plekken over twee 
dagen te zien en niet de optie om voor een eerdere afspraak bij een commerciële teststraat te 
kiezen. Daarop zegden een aantal van die bedrijven hun medewerking op.  ‘We krijgen amper 
boekingen, maar moeten wel de rekeningen betalen’, stelde Jeroen De Jong van 
Spoedtestcorona toen. De bedrijven worden betaald per afgenomen test. 

Inmiddels is de afspraak gemaakt dat iedere Nederlander die niet op de dag zelf nog een 
afspraak kan maken bij de GGD, ook de optie krijgt een afspraak bij een commercieel bedrijf 
te maken, zegt De Jong. Die bedrijven maken gebruik van sneltesten, de GGD gebruikt pcr-
testen. Die laatsten worden betrouwbaarder geacht, maar de uitslag laat langer op zich 
wachten. ‘Mensen hebben altijd de keuze om het nogmaals bij de GGD te proberen’, aldus de 
woordvoerder.  

Het maken van afspraken en het eventueel doorsturen naar andere bedrijven gebeurt op basis 
van de postcode die de persoon die zich wil laten testen invult. Vorige week werden er 17.331 
testen door andere bedrijven dan de GGD afgenomen. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Corona zorgt voor een verhoogd risico op hartfalen 

Corona zorgt voor een verhoogd risico op hartfalen. Wie besmet is geraakt met het virus, 
heeft vijfenvijftig  procent meer kans op een hartaanval, beroerte of andere problemen. Tijdens 
de pandemie zijn er wereldwijd al vijftien miljoen nieuwe patiënten met hartaandoeningen na 
een coronabesmetting. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek dat gepubliceerd is in Nature 
Medicine. 

De onderzoekers concluderen dat mensen die Covid-19 hebben gehad tot een jaar na de 
infectie een verhoogd risico op hartritmestoornissen, een ontsteking, bloedstolsels, 
beroerte, hartaanval, hartfalen of zelfs overlijden. De kans op een hartaanval is 63 procent 
hoger, en de kans op een beroerte 52 procent hoger. 

Dat geldt zelfs voor gezonde personen. ’Het meest opmerkelijke is dat mensen die nooit 
hartproblemen hebben gehad en als laag risico werden beschouwd, ook hartproblemen 
ontwikkelen na Covid-19’, schrijft onderzoeker Ziyad Al-Aly van de Universiteit van 
Washington. 

Volgens Al-Aly onderstreept het onderzoek het belang van vaccinaties om hartproblemen te 
voorkomen. Bron: AD, 9 februari 2022. 

Wie corona heeft doorgemaakt, heeft een grotere kans op een hartaanval 

Het is waarvoor cardiologen al vreesden: een deel van de mensen die hersteld lijken van 
corona, blijkt na de infectie een verhoogd risico te hebben op hart- en vaatziekten. De wereld 
moet daarom voorbereid zijn op een toename van mensen met deze hartklachten, 
waarschuwen wetenschappers. ‘Het gaat echt om belangrijke aantallen.’ 

Het gaat om een studie, uitgevoerd door onder andere de Washington University School of 
Medicine, die eerder deze week gepubliceerd werd in Nature Medicine. De onderzoekers 
bekeken de medische gegevens van 153.760 mensen die positief waren getest. Ze vergeleken 
die over een periode van een jaar met mensen die geen corona kregen. 
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De conclusie van de onderzoekers is stevig. Mensen die een corona-infectie hadden 
doorgemaakt, hadden 63 procent meer kans op een hartinfarct, 84 procent meer kans op een 
ritmestoornis van de hartkamers en 72 procent meer kans op hartfalen dan mensen zonder 
corona.  

Hartaandoeningen kwamen daadwerkelijk vier procent meer voor. ‘Sommige mensen denken 
misschien dat vier procent weinig is, maar dat is het niet, gezien de omvang van de pandemie’, 
zegt een van de auteurs, Ziyad Al-Aly, tegen Science Daily. 

Alleen al in de VS betekent dit drie miljoen nieuwe hartpatiënten, wereldwijd naar schatting 
vijftien miljoen. Het gaat om ziektes die blijvend zijn, en dus niet zomaar overgaan. 

We leggen de cijfers voor aan twee Nederlandse deskundigen. Marijke Linschoten, arts-
onderzoeker in het UMC Utrecht: ’Als je kijkt naar dit onderzoek, werden gemiddeld drie tot 
tien extra gevallen van een hartaanval, hartfalen of een ritmestoornis van de hartkamers 
vastgesteld per elke duizend mensen die corona hadden doorgemaakt. Als je nagaat hoeveel 
miljoenen mensen inmiddels corona hebben gehad, zou dat in de praktijk om erg grote 
aantallen gaan.’ Ze vertelt erbij: in de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis is dit nog niet direct 
terug te zien. 

‘Het zijn belangrijke aantallen’, zegt ook Harald Jorstad, cardioloog in het Amsterdam UMC. 
‘Hier waren we ons al op aan het voorbereiden. Dit vreesden we al.’ Hij legt uit dat het al langer 
bekend is dat corona tijdens de acute fase van de infectie voor problemen kan zorgen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een hart- en vaatziekte die zieker worden. Ook is 
bekend dat littekens op het hart kunnen ontstaan. 

Maar dit onderzoek is veel breder. Het gaat hier om problemen die ontstonden ná 30 dagen. 
‘Wat je hier ziet: het virus is veel meer dan de acute vorm van ziek zijn’, zegt Jorstad. ‘We 
moeten ook aandacht hebben voor de nasleep ervan, zoals long covid en de impact op het hart 
en het vaatstelsel.’ 

Waarom de één wel, en de ander geen problemen krijgt aan het hart moet worden onderzocht. 
Het meest opvallende volgens de onderzoekers is dat mensen die nooit eerder hartproblemen 
hadden en die niet als kwetsbaar werden beschouwd, óók hartproblemen ontwikkelden na 
een corona-infectie. 

Hartproblemen traden dus niet alleen op bij oude mensen, maar ook bij jongeren. En ook bij 
mensen zónder obesitas en mensen zonder diabetes. Hart- en vaatziekten werd ook gevonden 
bij mensen die een milde infectie hadden doorgemaakt. 

Volgens cardioloog Jorstad geeft dit onderzoek aan dat de oorzaak van hartproblemen veel 
breder gezocht moet worden. Hij benadrukt het belang van een gezonde levensstijl. 

‘Dit zou een wake-upcall moeten zijn. Maak werk van je goede voornemens. Stel jezelf de vraag: 
wat kun je zelf doen om gezonder te leven? Nou, dat is dus bewegen, bewegen, bewegen. En 
gezond eten, een gezond gewicht houden, niet roken en je cholesterol en bloeddruk 
controleren. Er moet wat gebeuren aan de ongezonde leefstijlen die in de samenleving 
aanwezig zijn, die ten grondslag liggen aan bijna alle hart- en vaatziekten.’ Preventie is een 
ondergeschoven kindje in Nederland, stelt hij. ‘Corona is niet met één wondermiddel opgelost.’ 

Het onderzoek gaat over de eerste coronagolf. Voor het onderzoek, gepubliceerd in Nature 
Medicine, analyseerden de wetenschappers geanonimiseerde medische dossiers in een 
database die wordt bijgehouden door het Amerikaanse Department of Veterans Affairs. De 
onderzoekers creëerden een dataset met gezondheidsinformatie van 153.760 mensen die 
tussen 1 maart 2020 tot 15 januari 2021 positief waren getest op corona en die de eerste 30 
dagen van de ziekte hadden overleefd. Zeer weinig van de mensen in de studie waren 
gevaccineerd voordat ze corona ontwikkelden, omdat vaccins op het moment van inschrijving 
nog niet algemeen beschikbaar waren. 
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‘Deze data zijn dus verzameld in de tijd voor de vaccinatiecampagne, aan het begin van de 
pandemie’, zegt Jorstad. ‘We weten niet welke variant hier speelde. We kunnen dit ook niet 
direct vertalen naar Omikron. We zitten allemaal te wachten op positief nieuws, maar of 
Omikron en de vaccinatie ervoor zorgen dat de problemen nu minder groot zijn, dat weten we 
pas over pakweg twee jaar.’ 

Onderzoeker Ziyad Al-Aly stelt voor om mensen die hersteld zijn van corona goed in de gaten 
te houden. En overheden moeten klaarstaan om de toename van het aantal patiënten aan te 
kunnen, schrijft hij op Twitter. Hij vreest langdurige gevolgen voor patiënten en 
gezondheidsstelsels. Ook zal het invloed hebben op de economie en de levensverwachting. 

Stel dat je corona hebt gehad, moet je dan extra alert zijn? Cardioloog Jorstad: ‘Als je vier 
maanden later pijn op de borst krijgt tijdens inspanning, dan moet je daarnaar laten kijken. 
Het kunnen duizend dingen zijn, dus we hoeven niet direct iedereen naar de cardioloog te 
sturen, maar het is wel belangrijk om dit door een deskundige bij de huisarts te laten 
evalueren.’ 

De beste manier om problemen aan het hart te voorkomen, is volgens de onderzoekers simpel: 
in de eerste plaats zorgen dat je niet geïnfecteerd raakt door het virus. Cardioloog Jorstad wil 
de gelegenheid aangrijpen om mensen te adviseren zich toch echt te laten vaccineren. ‘De 
boodschap lijkt mij helder.’ 

Marijke Linschoten, arts-onderzoeker in het UMC Utrecht, vindt het belangrijk dat er meer 
onderzoeken worden gedaan naar de langetermijngevolgen van corona op het hart en de vaten. 
‘Het is cruciaal dat we kijken of andere onderzoeken dezelfde resultaten laten zien. Op dit 
moment zijn dergelijke onderzoeken nog heel erg schaars.’ 

Het UMC Utrecht en de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) doen sinds september zelf ook 
een grote landelijke studie. Gekeken wordt naar geanonimiseerde data die zijn verzameld 
tijdens de eerste golf van de pandemie, verrijkt met gegevens over doodsoorzaken en 
ziekenhuisopnames. Het gaat om 40 procent van alle patiënten die destijds in het ziekenhuis 
terecht zijn gekomen. 

‘Ook kijken we sinds mei vorig jaar in het kader van een andere studie bij mensen die in het 
ziekenhuis worden opgenomen hoe vaak hartschade kan worden vastgesteld. Hopelijk kunnen 
we hierdoor ook meer leren over eventuele verschillen tussen de eerste coronavariant en delta 
en Omikron.’ Bron: RTL Nieuws, 9 februari 2022. 

Het ministerie van Volksgezondheid is in een juridisch gevecht met 
Breathomix 

Het ministerie van Volksgezondheid is in een juridisch gevecht met Breathomix, een 
producent van apparaten van blaastesten. De hoogste baas van het ministerie, minister Ernst 
Kuipers, werkte tot een maand geleden bij een stichting die Breathomix financierde en van 
advies voorziet, meldt Nieuwsuur op basis van eigen onderzoek 

De apparaten voor blaastests van Breathomix werden korte tijd ingezet bij GGD's en tijdens 
het Eurovisie Songfestival om corona op te sporen. Maar volgens het ministerie werkten de 
apparaten niet naar behoren. Een grote bestelling werd daarom geannuleerd. Breathomix eist 
nu 24 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid vanwege vermeende 
contractbreuk. 

Op het moment dat Breathomix het ministerie dagvaardde, eind november, had 
Kuipers meerdere bijbanen bij organisaties die betrokken zijn bij Breathomix. Bron: AD, 9 
februari 2022. 
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Kuipers: geen reden om de rechtszaak Breathomix over te dragen 

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers ziet ‘geen aanleiding’ om het dossier rond de 
coronatests van Breathomix over te dragen aan een andere bewindspersoon. Toen hij nog 
ziekenhuisbestuurder was, was hij betrokken bij organisaties die met het bedrijf 
samenwerkten. Maar die samenwerking had volgens zijn woordvoerder niets te maken met de 
zaak die nu loopt, en zou sowieso volledig buiten Kuipers om gegaan zijn. 

Vrijdag staan Breathomix en Kuipers' ministerie van Volksgezondheid tegenover elkaar voor 
de rechter. Het bedrijf wil bijna 25 miljoen euro zien omdat de Staat een bestelling voor 
corona-ademtests heeft geannuleerd omdat die niet goed genoeg zouden werken. 

Nieuwsuur meldde woensdag dat Kuipers, voordat hij minister werd, functies bekleedde bij 
drie organisaties die betrokken waren bij de ontwikkeling van een apparaat dat ziektes kan 
vaststellen op basis van een ademtest. Zo was hij commissaris bij de stichting CBusinez, die 
Breathomix met 100.000 euro heeft ondersteund als voorfinanciering. Het Erasmus MC, waar 
Kuipers bestuursvoorzitter was, en de Erasmus MC Foundation, waar hij toezichthouder was, 
deden proeven met de apparaten. 

Volgens het ministerie had Kuipers in zijn vorige baan te maken met grote aantallen trials 
zoals die met Breathomix. Hij zou zelf op geen enkele manier betrokken geweest zijn bij de 
besluitvorming daarover, noch bij het bedrijf zelf. Hij heeft alle werkzaamheden die hij voor 
zijn ministerschap bekleedde gemeld en direct opgegeven toen hij aantrad. Bron: De Telegraaf, 
10 februari 2022. 

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) wil dat 
de evenementensector op 11 maart 'gewoon open kan op 100 procent 

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) wil dat de evenementensector op 11 
maart 'gewoon open kan op 100 procent', zegt directeur Berend Schans. Eind deze maand 
kunnen mogelijk al festivals en ongeplaceerde evenementen plaatsvinden voor mensen die 
negatief getest zijn. Begin maart wordt mogelijk nog verder versoepeld. 

‘Alles wat niet een 100 procent opening betekent, is voor ons een teleurstelling’, stelt Schans. 
Zo ziet hij het verplicht testen voor toegang eigenlijk niet zitten. ‘Alleen als het echt niet anders 
kan, dan kan het als tijdelijke oplossing.’ Het leidt volgens hem tot enorme vraaguitval. 
‘Mensen gaan dat niet doen voor een avond uit.’ 

Op woensdagochtend bracht de Alliantie van Evenementenbouwers, waar de VNPF onderdeel 
van uitmaakt, het bericht naar buiten dat de sector op 11 maart helemaal open wil gaan. Tot 
nu toe zijn volgens Schans nog 'geen toezeggingen gedaan' door het kabinet. ‘Het is niet voor 
niets dat zoveel actie wordt gevoerd.’ Volgens hem is ook Unmute Us aan het kijken naar 
mogelijke acties, 'afhankelijk van hoe het zich ontwikkelt'. 

Schans stelt dat de VNPF niet 'een onveilige maatschappij' wil. ‘Maar als blijkt dat het weer 
onveilig wordt, dan weten we hoe we weer moeten stoppen. Maar laat ons weer open gaan.’ 
Bron: AD, 9 februari 2022. 

Corona maakt van Amsterdam een van de steden met de minste files 

Sinds het begin van de coronacrisis is het voor automobilisten opvallend makkelijk om 
Amsterdam in en uit te komen. Ze hebben veel minder dan voorheen te maken met files in de 
stad, blijkt uit de Tom Tom Index over vorig jaar. Amsterdam is daarin buiten de top-10 van 
filesteden terechtgekomen. De stad staat twaalfde op de lijst van de 17 grootste steden. 

Het was in Amsterdam niet alleen rustiger doordat veel mensen thuiswerkten, maar ook 
doordat toeristen wegbleven. 
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De stad waar automobilisten het vaakst te kampen hebben met vertraging, was Haarlem. Daar 
is een 'fileniveau' van 28 procent gemeten. Dat betekent dat een automobilist op een rit van 
een half uur 8,5 minuten vertraging heeft. Amsterdam had vorig jaar een fileniveau van 18 
procent, ofwel iets meer dan 5 minuten vertraging op een ritje van een half uur. 

 

Een rustig Damrak tijdens de lockdown op 19 december vorig jaar  @ ANP 

In de lijst staat Den Haag op 2 en Groningen op 3. In die laatste stad zijn extra veel files door 
de verbouwing van de zuidelijke ringweg, die naar verwachting tot 2024 duurt. Van de grote 
Nederlandse steden is Almere het rustigst. Daar hebben automobilisten op een rit van dertig 
minuten gemiddeld drie minuten oponthoud. 

Wereldwijd zijn alle Nederlandse steden overigens opvallend goed bereikbaar. Geen enkele 
stad staat in de top-100 van de 404 steden in 58 landen waarvan TomTom gegevens bijhoudt. 

De stad met het meeste oponthoud door files is Istanbul. Daar staan automobilisten in een 
ritje van een half uur bijna 20 minuten stil. Moskou en Kiev staan wereldwijd op 2 en 3. 

In West-Europa zijn de drukste steden Palermo en Parijs, op 36 en 37. Bron: NOS, 9 februari 
2022. 

Forse kritiek supers op laten werken personeel met ‘lichte’ corona 

Ondernemers en bedrijfsleiders hebben forse kritiek op het plan van Ekoplaza-topman Erik 
Does om personeel met klachten toch te laten werken. Kwetsbare klanten zouden dan op 
speciale openingsuren een coronavrije winkel kunnen bezoeken. ‘Gezondheid mag nooit een 
marketingonderwerp worden.’ 

De ondernemers en bedrijfsleiders uiten hun kritiek in het Distrifood Winkelierspanel. ‘Onzin, 
met klachten blijft je thuis. Wil je de druk wegnemen: neem meer personeel aan en zorg dat 
het werk in de supermarkt aantrekkelijk blijft. Of aantrekkelijker wordt. Ziek is ziek’, luidt 
één van de reacties. Een andere winkelier: ‘Ongelooflijk slecht bedacht. Hoe breng je dit over 
de bühne? Als je ’s middags komt zijn er alleen ongezonde medewerkers? Gezondheid mag 
nooit een marketing-issue worden. Waarschijnlijk in een vlaag van lichte paniek bedacht naar 
aanleiding van de grootstedelijke problematiek van personeelstekorten.’ 
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‘Onzin, zeker bij Ekoplaza verwacht je gezonde en bewuste keuzes en dan is het risico dat je 
daar het virus oploopt groter dan bij de concurrent. Blijkbaar is deze topman incompetent om 
intern zijn planning op te lossen. Dat er issues zijn met personeel en quarantaine erken ik, 
maar dit los je met ondernemerschap op, en heb je ook de politiek nodig. Heer Does, ga aan 
de bak met die mooie formule, probeer onderscheid te blijven maken op gezonde en bewuste 
voeding, stof dat imago van geitenwollen sokken eens af. Maak het hip en uniek!’ 

Heel veel ondernemers en winkeliers vinden het idee niet alleen slecht, maar ook nog eens 
slecht uitvoerbaar. ‘Hoe ga je dat inplannen en klanten zullen zich dan toch niet happy voelen? 
Heeft deze Erik Does ook enige ervaring op de winkelvloer? Vermoed van niet’. Een andere 
ondernemer: ‘Niet goed. Te omslachtig. Waar ligt de grens? Andere sectoren dan ook. We 
moeten nog even volhouden!’ 

Slechts een paar reacties zijn positief: ‘Goed plan, zou iets verder willen gaan: geen speciale 
ochtenden aanbieden, want hiermee maak je dus onderscheid in je personeel en daarmee 
richting klant. Houd wel zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht. Dus positief getest: gewoon 
werken; ben je dusdanig ziek en/of heb je klachten dat het werken niet echt gaat: thuisblijven. 
Daarmee is mijn conclusie: stop met testen!’ 

Opvallend is verder dat 52 procent van de ondernemers het mondkapje wil verbannen uit de 
supermarkt. Nog altijd 48 procent is voorstander van handhaven van de kapjesplicht, zo blijkt 
uit de indicatieve steekproef. Bron: Distrifood, 9 februari 2022. 

Topman Does (Ekoplaza) wil personeel met coronaklachten kunnen 
inzetten 

Udea-topman Erik Does (Marqt en Ekoplaza) onderschrijft dat medewerkers met (milde) 
coronaklachten weer aan het werk moeten kunnen. 

Does doet zijn uitspraken op BNR radio. Hij ziet de quarantaineregels op dit moment voor de 
supermarkten als een ‘heel groot probleem’. ‘We moeten alle hens aan dek zetten om winkels 
open te houden en soms lukt dat al niet. Dan gaan we later open of eerder dicht. Dat speelt 
ook in ons magazijn.’ 

Does zegt met een goede communicatie en toelichting de inzet van mensen met milde krachten 
te verantwoorden is. Klanten die kwetsbaar zijn zou de Udea-topman dan willen bedienen met 
bepaalde openingsuren, ochtenden, waar geen corona-personeel wordt ingezet. Does: 
‘Jongeren met Omikron hebben weinig klachten. Als wij die kunnen inzetten, dan maken wij 
ruimte. Wij kunnen toelichten dat een klant die kwetsbaar is of zich kwetsbaar voelt dan op 
bepaalde uren kan komen. We brengen de boodschappen ook door heel Nederland online. Dat 
kan ook.’ 

In het interview zegt Does verder dat Marqt en Ekoplaza als formule richtinggevend zijn en 
gekopieerd worden. ‘Ik weet dat wij meerdere keren per jaar besproken worden in de 
boardrooms van de supermarkt.’ Hij zegt verder via online de klant rechtstreeks met de teler 
te willen laten praten. Bron: Distrifood, 4 februari 2022. 

Corona raakt Zuid-Europa het hardst door afhankelijkheid van toerisme 

Ongelijkheid in Europa Economisch gezien is Zuid-Europa het hardst geraakt door corona. 
Ook op de lange termijn blijft het zuiden achter.  

Arme regio’s in Zuid- en Oost-Europa zijn het hardst geraakt door de coronacrisis. Tussen 
maart 2020 en eind 2021 was de oversterfte in deze regio’s veel hoger dan elders in Europa: 
17 procent tegenover 12 procent in ontwikkelde regio’s in Noord- en West-Europa. De 
oversterfte in Zuid-Europa piekte in de eerste golf, die in Oost-Europa in de tweede en derde 
golf, waarschijnlijk door een lage vaccinatiegraad.  
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De economische impact van de pandemie is het grootst in Zuid-Europa. Oorzaak is de 
afhankelijkheid van toerisme als inkomstenbron. In vergelijking met 2019 daalde het aantal 
overnachtingen van toeristen in 2020 met negentig procent. 

Dit zijn twee conclusies uit het woensdag gepubliceerde rapport Cohesion in Europe towards 
2050. 

Elke drie jaar beoordeelt de Europese Commissie de eigen inspanningen om ongelijkheid 
binnen de Europese Unie te verminderen. Het rapport kijkt naar diverse factoren 
(infrastructuur, onderwijs, verduurzaming) en onderscheidt drie soorten regio’s binnen de 
landen: ontwikkeld, weinig ontwikkeld en in transitie. 

Over de langere termijn, vanaf 2001, nam de ongelijkheid binnen de EU af. Minder 
ontwikkelde regio’s in Oost-Europa zagen hun bruto binnenlands product (bbp) flink stijgen 
dankzij de omvorming van agrarische banen in banen met meer toegevoegde waarde. Dat geldt 
niet voor Zuid- en Zuidwest-Europa, waar veel regio’s niet herstelden van de economische 
crisis van 2008. Hier blijft hervorming van de publieke sector achter. 

Wat werk betreft, is de kloof in de periode 2013 tot 2020 niet verkleind: in arme regio’s ligt 
het percentage werkenden tien procentpunten lager dan in rijke regio’s. Het bestrijden van 
armoede was succesvol tussen 2012 en 2019: het aantal mensen dat wordt bedreigd door 
armoede of sociale uitsluiting daalde met 17 miljoen. Dat effect ging echter deels verloren door 
de coronacrisis, waardoor 5 miljoen mensen in die situatie belandden. 

Met subsidies uit drie grote fondsen probeert de EU onder de noemers cohesiebeleid of 
regionaal beleid ongelijkheid tussen en binnen de landen te verkleinen. Uit het rapport blijkt 
dat de afhankelijkheid van Europese subsidies sterk is toegenomen. In de jaren 2007-2013 
was het EU-geld goed voor gemiddeld 34 procent van alle overheidsinvesteringen in de weinig 
en matig ontwikkelde lidstaten; tussen 2014 en 2002 was dat gemiddeld 52 procent. Bron: 
NRC, 9 februari 2022. 
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© Reuters — Prins Charles was gisteravond nog aanwezig op een gala in het British Museum 
in Londen. 

Prins Charles is opnieuw besmet geraakt met het coronavirus 

Prins Charles is opnieuw besmet geraakt met het coronavirus. De Britse troonopvolger 
is vanochtend positief getest, heeft Clarence House bekendgemaakt. 

Het is niet duidelijk wanneer de prins voor het laatst zijn 95-jarige moeder heeft gezien. Een 
bron van het koninklijk huis meldt dat Charles recent bij Elizabeth op bezoek is geweest en 
dat het staatshoofd geen symptomen heeft. De koningin leeft sinds het begin van de pandemie 
in een zogeheten bubbel op Windsor Castle. 

Voor Charles is het al de tweede keer dat hij corona heeft. In maart 2020 behoorde hij tot een 
van de eersten die positief testte. Hij had destijds 'milde symptomen', maar kon vanuit huis 
nog wel doorwerken. Er zijn geen details over zijn huidige toestand bekendgemaakt. De 73-
jarige prins is volledig gevaccineerd en heeft ook zijn boostershot gehad, wat de kans op 
ernstige ziekte kleiner maakt. 

Charles zit momenteel in zelfisolatie. Zijn bezoek aan Winchester ging op het laatste moment 
niet door. Het paleis wil het bezoek later alsnog inplannen. Gisteravond was de prins van 
Wales samen met zijn vrouw Camilla nog aanwezig op een gala van British Asian Trust in het 
British Museum in Londen. Daar schudde hij ook diverse handen, zo is te zien op de foto's. 
Bron: AD, 10 februari 2022.  

Aegon heeft last van claims door corona 

Verzekeraar Aegon heeft het in 2021 veel beter gedaan dan een jaar eerder, maar had in het 
slotkwartaal nog altijd last van corona. Daardoor kwamen er meer levensverzekeringsclaims 
binnen bij het bedrijf. Omdat de aandelenbeurzen omhoog gingen en ook de commissies die 
Aegon vraagt stegen, daalde de operationele winst maar licht in de laatste drie maanden. 



217 
 

Vooral in de Verenigde Staten, waar nog altijd veel mensen sterven aan de gevolgen van Covid-
19, was Aegon meer geld kwijt bij de levensverzekeringstak. Het aantal verwachte 
coronadoden ligt in de huidige periode nog hoger, dus rekent financieel directeur Matt Rider 
nog wat langer op tegenwind. Tegelijkertijd „is dit onze taak’, stelt topman Lard Friese. „We 
proberen de uitbetalingen snel af te handelen om onze klanten in moeilijke tijden bij te staan.’ 

Dit vindt verslaggever Edwin van der Schoot: „Aegon legt de lat hoger voor 2022, en denkt 
meer kapitaal vrij te kunnen spelen dan eerder voorzien, ondanks de hogere uitkeringen door 
aan corona overleden klanten. Al met al is het halen van het strategische doel voor 2023, 25 
eurocent dividend per aandeel, bijna een formaliteit geworden. Maar beleggers rekenden op 
meer van topman Lard Friese, het aandeel Aegon was dit jaar al een van de best presterende 
(+21%) op het Damrak. Het kwartje van Lard mag dan binnen bereik zijn, beleggers willen nu 
weten wat de topman voor de toekomst nog meer in petto heeft.’  

De hogere sterfte door corona heeft op financieel gebied ook nog positieve kanten voor Aegon. 
In de VS heeft de verzekeraar ook een tak die zich bezighoudt met langdurige zorg, maar die 
kost momenteel minder. In Nederland is Aegon sterk op de pensioenmarkt en ook daar is het 
bedrijf iets minder kwijt aan uitbetalingen. 

Over heel 2021 ging dat operationeel resultaat met elf procent omhoog. Onder de streep bleef 
er 1,7 miljard euro over. Een jaar eerder was dat nog een nettowinst van 55 miljoen euro. 
Toen had het bedrijf te maken met eenmalige lasten van ruim 1,2 miljard euro die de winst 
drukten. 

Volgens topman Lard Friese heeft Aegon goede stappen gezet met het verbeteren van de 
prestaties. Dat leidde ertoe dat er meer geld binnenkwam dan Aegon zelf had verwacht en dus 
verhoogt de verzekeraar het dividend. Aegon wil volgend jaar 400 miljoen euro aan kosten 
hebben bespaard. Daarvan is nu al meer dan 240 miljoen euro gerealiseerd. Bron: De 
Telegraaf, 9 februari 2022.  

Thuiszorg valt weg door corona, Arie en Marga in last: ‘Dat wordt zeven 
dagen huisarrest’ 

Met een somber gezicht zit Arie Baars naast het bed van zijn vrouw Marga. Veel meer van de 
wereld zal hij de komende week niet zien. Door het hoge aantal coronabesmettingen wordt 
momenteel geen thuiszorg geleverd en kan Marga niet meer uit bed. ‘We zijn keihard voor het 
blok gezet.’  

Het was een simpel telefoontje. Dinsdag, iets na de middag belde de thuiszorgorganisatie hem 
op. ‘Ze waren die morgen nog geweest. Zoals altijd. Al bijna vijftien jaar om zeven uur ’s 
morgens helpen ze Marga bij het opstaan en wassen. Maar nu dus even niet. Zeven dag lang 
zal er niemand komen en moeten we ons maar zien te redden.’ 

Hij is er kapot van, Arie Baars (65) uit Almelo. Als mantelzorger verzorgt hij zijn vrouw al sinds 
die fatale dag in 2007 toen ze werd getroffen door een hersenbloeding. ‘Ik doe alles. Op dat 
ene na dan: opstaan, wassen en twee keer per week een douche. Met mijn reuma en COPD 
lukken bepaalde dingen gewoon niet. Als de thuiszorg niet komt, zijn we veroordeeld tot zeven 
dagen huisarrest in bed.’  

Arie en Marga zijn niet de enige gedupeerden in Twente. Leonie Jellema van Carintreggeland, 
de verantwoordelijke thuiszorgorganisatie, bevestigt dat de zorg op veel plaatsen onder druk 
staat. ‘We zijn helaas gedwongen op een aantal plaatsen af te schalen. Het aantal zieken als 
gevolg van corona is gewoon te groot. Sommige teams zijn zelfs gehalveerd. Dat betekent dat 
we op een aantal plaatsen moeten kijken wie er nog zorg krijgt en wie niet. We vinden het 
verschrikkelijk dat dit moet, maar het kan simpelweg niet anders.’ 

Op het specifieke geval van het Almelose echtpaar gaat ze niet in. ‘Dat doen we nooit.’ Arie 
Baars (65) begrijpt echter niet waarom juist bij hem en zijn vrouw de thuiszorg wordt 
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stopgezet. ‘Ik heb nog gevraagd of ze in elk geval een keer voor het douchen kunnen komen. 
Ook zitten we nog met een bezoek aan de specialist.’  

In de kleine wereld waarin hij leeft, komt het wegvallen van de zorg keihard aan. ‘Het is maar 
twintig minuten, ‘s morgens vanaf zeven uur, maar het is de basis van ons leven. Marga kan 
dan tenminste naar beneden. Ze is chronisch vermoeid en leeft eigenlijk maar halve dagen. 
Tegen twaalf uur ‘s middags gaat ze weer naar bed om er dan pas de volgende morgen weer 
uit te komen.’  

De dag dat het lot haar trof, herinnert hij zich nog als de dag van gisteren. Hij werkte als 
buschauffeur, Marga was huisvrouw. Ze stonden op het punt af te reizen naar een bruiloft in 
Canada. Het zou hun eerste vliegreis zijn. Die eerste keer is er nooit gekomen. ‘Ze is er nooit 
overheen gekomen. Maar we hebben het samen gerooid, juist door de thuiszorg. Daarom komt 
dit allemaal zo hard aan.’ 

Zorg krijgen ze zes dagen in de week. „De zondag is onze pyjamadag.’ Samen een verjaardag 
bezoeken betekent dat Marga energie moet sparen. Om vervolgens weer dagenlang te 
herstellen. ‘We zijn gewoon heel erg kwetsbaar. Vallen er dingen weg, zoals nu, dan houdt 
gewoon alles op.’ 

Stiekem hoopt hij nog op een oplossing. „Ik heb een mail gestuurd. Ik begrijp ook echt de 
problemen wel. De helft van het wijkteam is ziek. Maar mensen zo maar zonder overleg voor 
het blok zetten, vind ik vreselijk. Ergens een middenweg vinden, moet toch mogelijk zijn.’ 
Bron: Tubantia, 9 februari 2022. 
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Zeker vijftig demonstranten zijn  gearresteerd bij het parlementsgebouw 
in Wellington 

Zeker vijftig demonstranten zijn donderdagochtend gearresteerd bij het parlementsgebouw in 
de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Daar is voor de derde dag gedemonstreerd tegen 
het strenge coronabeleid. Premier Jacinda Ardern vindt het tijd dat er een einde komt aan het 
protest. 

De actie begon op dinsdag met duizenden betogers en is geïnspireerd door die in Canada, 
waar vrachtwagenchauffeurs al ruim anderhalve week protesteren tegen coronamaatregelen 
en een vaccinatieplicht voor truckers die voor hun werk de grens met de VS moeten 
oversteken. Een deel van de Nieuw-Zeelandse demonstranten kampeerde de afgelopen 
nachten voor het parlementsgebouw. Zij uiten met name kritiek op de vaccinatieplicht voor 
mensen met bepaalde beroepen en het geldende 2G-beleid. 

De spanning tussen de ruim honderd overgebleven demonstranten voor het 
parlementsgebouw en een groot aantal politieagenten liep donderdagochtend op, nadat het 
protest de afgelopen dagen door de autoriteiten gadegeslagen werd. Op beelden is te zien hoe 
de demonstranten arm aan arm staan om zo te voorkomen dat de politie arrestaties kan 
verrichten. 

Verschillende agenten werden geslagen en geschopt en demonstranten riepen leuzen als 'dit 
is geen democratie'. Premier Ardern, die deze week herhaaldelijk zei dat inwoners het recht 
hebben te demonstreren, zei donderdag in een persconferentie dat er 'ook regels zijn over wat 
er rondom het parlementsgebouw mag gebeuren'. 

De lokale politiechef, die honderd extra agenten naar de stad liet komen om te helpen bij de 
demonstraties, benadrukte het belang van de openbare veiligheid. ’Inwoners van deze stad 
hebben het recht om hun leven te leiden. Deze protesten mogen geen oneerlijke impact hebben 
op het grote publiek’, aldus de politiechef. 

Rond het parlementsgebouw is een gebiedsverbod afgekondigd en demonstranten die 
weigeren te vertrekken riskeren gearresteerd te worden. Ardern benadrukte tijdens een 
persconferentie dat de demonstranten een minderheid vertegenwoordigen. Haar regering nam 
de afgelopen twee jaar zeer strenge coronamaatregelen, waardoor het aantal besmettingen en 
de sterftecijfers zeer laag bleven. Daarnaast is 94 procent van de Nieuw-Zeelanders volledig 
gevaccineerd tegen het coronavirus. Bron: ED, 9 februari 2022. 

Martin Garrix geeft eerste optreden na corona op Koningsdag 

Martin Garrix geeft op 27 april zijn eerste optreden in Nederland in ruim twee jaar tijd. De 
wereldberoemde dj sluit op Koningsdag het Kingsland-festival in Amsterdam af. Dat hebben 
organisatoren 4PM Entertainment en E&A Events woensdag bekendgemaakt. 

Andere grote acts in Amsterdam zijn Lil Kleine en Frenna. Het zal de eerste keer sinds 2019 
zijn dat Kingsland weer kan doorgaan. Het festival zal plaatsvinden in drie steden: 
Amsterdam, Groningen en Rotterdam. 

In de hoofdstad zijn vijf stages met diverse muziekstijlen in en rondom de RAI Amsterdam. De 
hosting van de house-stage is dit jaar in handen van ANTS, het beroemde concept dat 
wekelijks in Ushuaïa op Ibiza plaatsvindt. Headliners hier zijn Solardo, Andrea Oliva en de 
Oosterbeekse rising star Franky Rizardo. 

In Groningen viert Kingsland dit jaar zijn vijfjarig jubileum in het Stadspark. Op de mainstage 
zijn drie live acts met band te zien: Maan, Snelle en Rolf Sanchez. Op een van de andere stages 
zullen Bizzey, Bilal Wahib en Kraantje Pappie te horen zijn. 



220 
 

Dit jaar is in Rotterdam het Zuiderpark toneel voor het grootste muziekfestival op Koningsdag. 
In zijn thuisstad treedt Ronnie Flex samen met zijn band The Fam op en worden zij op de 
mainstage vergezeld door mede-Rotterdammer Afrojack. 

De kaartverkoop voor Kingsland Festival start voor alle steden op 14 februari om 12.00 uur. 
De organisatie gaat nu uit van huidige de coronaregels van het kabinet, maar hoopt erop meer 
kaarten in de verkoop te kunnen doen als de regels de komende weken worden versoepeld. 
Bron: De Telegraaf, 9 februari 2022. 

Autofabrikant Toyota ziet zich genoodzaakt de productie in Canadese 
fabrieken terug te schroeven  

Autofabrikant Toyota ziet zich genoodzaakt de productie in Canadese fabrieken terug te 
schroeven. De aanvoer van onderdelen stokt 'vanwege Covid-19, extreem weer en de 
aanhoudende protesten van Canadese vrachtwagenchauffeurs'. De productie wordt er zeker 
voor de rest van de week stilgelegd. 

Meerdere belangrijke grensovergangen met de Verenigde Staten zijn geblokkeerd door de 
Canadese demonstranten, die al ruim anderhalve week actievoeren vanwege het coronabeleid 
van de regering van premier Justin Trudeau.  

Canadese en Amerikaanse ondernemersorganisaties vroegen de demonstranten eerder deze 
week al een einde te maken aan een protest op de brug die de Canadese provincie Ontario 
verbindt met de Amerikaanse staat Michigan, omdat deze route cruciaal is voor forensen, 
toeristen en vrachtverkeer. 

‘Blokkades en illegale demonstraties zijn onaanvaardbaar en hebben een negatieve impact op 
onze bedrijven en fabrikanten’, zei Trudeau deze week in het parlement. ’We moeten er alles 
aan doen om ze te beëindigen.’ Ook het Witte Huis beloofde de situatie 'goed in de gaten te 
houden'. 

In de autofabrieken van Toyota in de Ontario wordt onder meer de nieuwe Toyota 
RAV4 geproduceerd.  

Ook Ford heeft de productie volgens The New York Times in één Canadese fabriek al stil 
moeten leggen, elders in het land is de productie teruggeschroefd. Honda wacht waarschijnlijk 
hetzelfde lot. De Amerikaanse krant schrijft dat zowel Toyota als Honda met krappe voorraden 
werken en daarom zeer regelmatig afhankelijk zijn van nieuwe leveringen. Bron: Het Parool, 
9 februari 2022. 

Kabinet wil af van mondkapje in supermarkt 

Het kabinet wil komen tot verregaande versoepelingen van de coronamaatregelen. Het denkt 
erover de mondkapjesplicht af te schaffen. 

Dat meldt de NOS op grond van Haagse bronnen. Die benadrukken dat er nog definitieve 
besluiten moeten worden genomen, maar het kabinet denkt erover het coronatoegangsbewijs 
af te schaffen, net als de regel om anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te 
dragen. De maatregelen zouden eind van deze maand moeten ingaan. 

Voor de supermarkten hebben de versoepelingen nog meer consequenties. Voor het eerst zal 
ook naar alle waarschijnlijkheid het thuiswerkadvies komen te vervallen. Dat betekent dat 
klanten vaker zullen lunchen in bedrijfskantines. Daarmee keert weer een stukje extra omzet 
terug naar normaal. 

Ook restaurants en café komen in hun oude concurrentiepositie ten opzichte van de 
supermarkt. Volgende week vrijdag al zouden ze langer open mogen. Gesproken wordt over 
een verruiming tot 23.00 uur, middernacht of 01.00 uur. Ook zouden gasten niet meer een 
vaste zitplaats moeten hebben. Bron: Distrifood, 9 februari 2022.  
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Corona-persconferentie: horeca langer open en thuiswerken van de baan 

Langere openingstijden voor de horeca en het schrappen van het thuiswerken. Dat zijn twee 
van de versoepelingen van de coronamaatregelen die bij het kabinet op tafel liggen, melden 
Haagse bronnen. 

Er is vandaag een extra ministerraad geweest om de maatregelen volgende week direct 
mogelijk te maken. De versoepelingen komen dan aan bod tijdens de corona-persconferentie 
van komende dinsdag. Die wordt gegeven door minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers 
en voor het eerst zonder Mark Rutte. De premier heeft die avond een debat in de Eerste Kamer. 
Gisteren kwam er over de naderende persconferentie al het een en ander naar buiten. 

Verder zal de anderhalve meter-regel in de horeca mogelijk verdwijnen, net als de regel dat 
klanten moeten zitten. In het kabinet wordt nog gesproken over hoe lang de horeca mag 
openblijven. Dat bevestigen ingewijden vandaag na berichtgeving van RTL Nieuws. Voorlopig 
gaat het om een sluitingstijd van middernacht. Die tijd staat echter nog niet vast. 

Ook zouden mensen weer een onbeperkt aantal gasten thuis mogen ontvangen. Voor de 
jongeren komt er perspectief: over enkele weken mogen festivals en grote evenementen weer 
plaatsvinden, mits er vooraf een coronatest wordt gedaan. Het ligt voor de hand dat er ook 
versoepelingen aankomen voor bioscopen en theaters. 

Fons Lambie is politiek verslaggever bij RTL. Hij zei vanmorgen: „Een extra ministerraad is 
niet gebruikelijk, maar dit was nodig om zo de juridische voorbereiding in gang te zetten, zodat 
men volgende week rap kan gaan versoepelen. Alle seinen staan op groen.’ 

Een formeel besluit over de versoepelingen wordt dinsdag pas genomen. Tot die tijd komt het 
kabinet nog meerdere keren bij elkaar en kan het maatregelenpakket ook nog veranderen. 
Volgens de huidige coronaregels moet alles om 22.00 uur dicht, zijn er grenzen gesteld aan 
de maximale bezetting en moeten mensen op veel plaatsen een coronatoegangsbewijs laten 
zien. Sommige sectoren, zoals de nachthoreca en bepaalde evenementen, kunnen daardoor 
helemaal nog niet open. 

Gisteren maakte het kabinet bekend hoe het de rest van deze winter wil omgaan met het 
coronavirus. Het uitgangspunt wordt dat de samenleving weer zoveel mogelijk open moet, mits 
de zorg dat nog aan kan. De samenleving moet met het coronavirus leren leven, vindt na een 
aanzienlijk deel van de Nederlanders en een belangrijk deel van de oppositie. Die gedachte 
leeft nu ook binnen het kabinet. Bron: Metro, 9 februari 2022. 

Extra problemen door corona om stembureaus voldoende te bemannen 

De gemeente Beuningen vraagt op haar website naar vrijwilligers die bereid zijn om de 
stembureaus te bemannen op 14, 15 en 16 maart bij de gemeentelijke verkiezingen. Vanwege 
de toenemende corona-besmettingen zijn ouderen minder bereid om plaats te nemen op een 
stembureau. 

Tegelijkertijd zijn er veel meer reserve-leden nodig om achter de hand te hebben, als mensen 
uitvallen door ziekte of quarantainemaatregelen. Het gaat om flink wat mensen, omdat de 
effecten van corona moeilijk zijn te voorspellen. Beuningen zoekt met name nog drie 
voorzitters voor de stembureaus. 

Volgens een woordvoerster van de gemeente Beuningen had men één jaar geleden bij de 
landelijke verkiezingen een soortgelijke situatie. Ouderen hadden geen interesse of trokken 
zich terug vanwege corona. ‘Daardoor moesten we veel nieuwe leden voor de stembureaus 
werven. Vele van hen hebben zich nu toch opnieuw aangemeld,’ zegt de woordvoerster. 

De stembureaus in de gemeente Beuningen zijn geopend van 's ochtends 7.30 tot 's avonds 
21.00 uur. Op 14 en 15 maart wordt er nog niet geteld. Daar wordt op woensdagochtend 16 
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maart mee begonnen. Vanaf 21.00 uur woensdagavond doen alle leden mee met het tellen 
van de stemmen. 

Op 14 en 15 maart (early voting) zijn alle stembureauleden de hele dag aanwezig. Op 16 maart 
wordt er in twee ploegen gewerkt, van 07.00-14.00 uur en van 13.45-tot einde. De leden 
krijgen voor de verschillende functies op het stembureau een financiële vergoeding. 

De gemeente maakt de hoogte van het bedrag doelbewust niet bekend, omdat dit niet de 
drijfveer moet zijn om deel te nemen aan een stembureau. Vrijwilligers moeten eerder 
gemotiveerd, zijn omdat ze bijvoorbeeld een bijdrage willen leveren aan de democratie. Bron: 
Omroep Gelderland, 8 februari 2022. 

 

Duitse deelstaat verbiedt dragen davidster tijdens betogingen 

In de Duitse deelstaat Nedersaksen is het voortaan verboden om tijdens betogingen tegen 
coronamaatregelen de davidster te dragen, in combinatie met de vermelding 'ongevaccineerd'. 
Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat, Boris Pistorius, beslist. 

Het dragen van dit symbool om een vergelijking te maken tussen vaccinaties tegen het 
coronavirus en de Holocaust moeten worden vermeden, aldus de minister. Volgens 
Pistorius bagetalliseren anti-vaxers die een jodenster dragen de tirannie van de nazi's en 
minachten zij de miljoenen dodelijke slachtoffers die vielen tijdens het regime van Adolf Hitler. 

De politie zal gepaste maatregelen nemen als zich alsnog incidenten voordoen, aldus een 
verklaring. Bron: Het Parool, 9 februari 2022. 

Kabinet wil roer omgooien bij aanpak van corona: 'Open, schokbestendige 
samenleving' 

Het kabinet wil het roer omgooien bij de aanpak van corona. Coronaminister Ernst Kuipers 
wil naar een ’open, weerbare en schokbestendige samenleving’, waarin de beperkingen niet 
langer de boventoon voeren. 

Dat schrijft Kuipers dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de eerste stappen 
naar een langetermijnstrategie voor de aanpak van corona uitlicht. Extreem beperkende 
maatregelen zoals lockdowns moeten daarmee voorgoed tot het verleden behoren. 

Vanaf nu moet niet de belasting van de zorg het speerpunt vormen van de corona-aanpak, 
maar ’een breder perspectief, zowel op de maatschappelijke en sociaal-economische kant’ als 
op de zorg. ‘We bewegen hiermee weg van de uitsluiting van risico’s naar meer beheersing 
daarvan en naar een zo normaal mogelijke manier van leven’, aldus Kuipers. Het openhouden 
van de samenleving moet daarbij het uitgangspunt vormen.  

Het kabinet houdt een kleine slag om de arm. Mochten er beperkende maatregelen, zoals 
lockdowns of bezoekersbeperkingen, worden ingesteld dan moet er zicht zijn op een einde van 
die maatregelen. Kuipers noemt expliciet dat maatregelen ’proportioneel’ moeten zijn en de 
grondrechten van Nederlanders zo min mogelijk moeten inperken.  

Voor reizen wil het kabinet naar een Europese aanpak. Vliegverboden en andere vergaande 
reisbeperkingen passen volgens het kabinet niet meer in deze fase van de coronapandemie. 
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Kuipers hakt nog geen knoop door over het coronatoegangsbewijs, dat maatschappelijk en 
politiek gezien steeds onder vuur ligt. Een petitie van voormalig staatssecretaris Mona Keijzer 
om de coronapas in de ban te doen haalde sinds vrijdag al meer dan 750.000 handtekeningen 
op. Volgens Kuipers wordt telkens afgewogen of het nog proportioneel is om het middel in te 
zetten. ‘Die afweging kan per sector verschillen’, schrijft de coronaminister. In sectoren waarin 
veel mensen bij elkaar komen, of mensen zich veel door elkaar heen verplaatsen (zoals 
nachtclubs en grootschalige evenementen) zou de coronapas bijvoorbeeld langer kunnen 
blijven bestaan dan op andere plekken. 

Ook is het nog onduidelijk hoeveel boostercampagnes er nog gaan komen. Kuipers heeft de 
Gezondheidsraad daarover gevraagd een advies uit te brengen, dat wordt uiterlijk 10 februari 
verwacht. Daarin moet ook specifiek worden gemaakt welke groepen (kwetsbaren, ouderen, 
jongeren) in aanmerking moeten komen voor extra prikken. Bron: Dagblad van het Noorden, 
8 februari 2022. 

Metrolijn 51 rijdt vanaf donderdag helft van de ritten vanwege hoog 
ziekteverzuim 

Van donderdag 10 februari tot en met zondag 13 februari rijdt het GVB op metrolijn 51 met 
vijftig procent van de normale dienstregeling. Vanwege het aantal zieken lukt het niet om meer 
ritten te rijden, meldt de organisatie woensdag.  

Volgens het GVB is er 'hard gewerkt' om dit te voorkomen. 'Collega’s hebben extra diensten 
gewerkt, maar ook bij het GVB trekt corona een wissel op de bezetting.' Om zo min mogelijk 
hinder te veroorzaken voor metrogebruikers, is bewust gekozen om lijn 51 terug te 
schroeven. De lijn rijdt namelijk voor een groot gedeelte dubbel met andere lijnen 50, 53 en 
54. Bron: Het Parool, 9 februari 2022. 

Worm genoemd naar Corona 
  

  © Copyright Faqt 

Even voorstellen, het charmante beestje op de foto is Humbertium covidum. Franse 
wetenschappers hebben deze soort net ontdekt in een park. Uit een DNA-test bleek dat het 
om een nog niet eerder ontdekte worm gaat, dus mochten de onderzoekers het beestje een 
naam geven. 

Dus zit deze platworm nu opgescheept met een naam die rechtstreeks naar Corona verwijst. 
Volgens de naamgevers, van het Muséum National d’ Histoire Naturelle in Parijs, is de 
toevoeging covidum een hommage aan alle slachtoffers van de pandemie. Maar ze kwamen 
ook op de naam omdat ze het onderzoek deden tijdens de lockdown. 

Bovendien hebben de wormen net als het virus gereisd. Ze zijn aangetroffen in Frankrijk en 
Italië, maar oorspronkelijk komen ze waarschijnlijk uit Azië, schrijven de onderzoekers in 
vakblad Zoological Science. Bron: FAQT, 9 februari 2022. 
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Nieuw-Zeelandse politie arresteert demonstranten bij parlement 

Zeker vijftig demonstranten zijn donderdagochtend gearresteerd bij het parlementsgebouw in 
de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Daar is voor de derde dag gedemonstreerd tegen 
het strenge coronabeleid. Premier Jacinda Ardern vindt het tijd dat er een einde komt aan het 
protest. 

De actie begon op dinsdag met duizenden betogers en is geïnspireerd door die in Canada, 
waar vrachtwagenchauffeurs al ruim anderhalve week protesteren tegen coronamaatregelen 
en een vaccinatieplicht voor truckers die voor hun werk de grens met de VS moeten 
oversteken. Een deel van de Nieuw-Zeelandse demonstranten kampeerde de afgelopen 
nachten voor het parlementsgebouw. Zij uiten met name kritiek op de vaccinatieplicht voor 
mensen met bepaalde beroepen en het geldende 2G-beleid. 

De spanning tussen de ruim honderd overgebleven demonstranten voor het 
parlementsgebouw en een groot aantal politieagenten liep donderdagochtend op, nadat het 
protest de afgelopen dagen door de autoriteiten gadegeslagen werd. Op beelden is te zien hoe 
de demonstranten arm aan arm staan om zo te voorkomen dat de politie arrestaties kan 
verrichten. 

Verschillende agenten werden geslagen en geschopt en demonstranten riepen leuzen als 'dit 
is geen democratie'. Premier Ardern, die deze week herhaaldelijk zei dat inwoners het recht 
hebben te demonstreren, zei donderdag in een persconferentie dat er 'ook regels zijn over wat 
er rondom het parlementsgebouw mag gebeuren'. 

De lokale politiechef, die honderd extra agenten naar de stad liet komen om te helpen bij de 
demonstraties, benadrukte het belang van de openbare veiligheid. ‘Inwoners van deze stad 
hebben het recht om hun leven te leiden. Deze protesten mogen geen oneerlijke impact hebben 
op het grote publiek’. aldus de politiechef. 

Rond het parlementsgebouw is een gebiedsverbod afgekondigd en demonstranten die 
weigeren te vertrekken riskeren gearresteerd te worden. Ardern benadrukte tijdens een 
persconferentie dat de demonstranten een minderheid vertegenwoordigen. Haar regering nam 
de afgelopen twee jaar zeer strenge coronamaatregelen, waardoor het aantal besmettingen en 
de sterftecijfers zeer laag bleven. Daarnaast is 94 procent van de Nieuw-Zeelanders volledig 
gevaccineerd tegen het coronavirus. Bron: Het Parool, 9 februari 2022. 

Vlaamse overheid: Nederlandse jongeren 'in principe' niet welkom om 
booster te halen 

Het is niet de bedoeling dat Nederlandse jongeren een boosterprik gaan halen in Vlaamse 
vaccinatiecentra, zegt een woordvoerder van de Vlaamse overheid. Of er toch Nederlanders 
tussendoor glippen is nog niet duidelijk, omdat de boostercampagne pas net van start is. 

Vlaanderen biedt gevaccineerde jongeren van 12 tot 18 jaar sinds woensdag een extra prik 
aan om hun afweer tegen het coronavirus 'op te peppen'. Nederland doet dat voorlopig niet. 
Doordat wintersportlanden als Oostenrijk en Italië ook tieners een booster vragen voor toegang 
tot bijvoorbeeld café of skipiste, vrezen Nederlandse jongeren voor hun vakantieplannen. 

Zij zijn 'in principe' niet welkom in Vlaamse vaccinatiecentra, zegt de woordvoerder. De centra 
hebben de taak jongeren uit hun eigen regio te prikken en controleren de persoonsgegevens 
van gegadigden. Ze zijn ook niet berekend op 'busladingen uit Nederland' en zouden dan 
vaccins en mankracht tekort kunnen komen. 

Het is nog onduidelijk of een buitenlandse boosterprik ook in de Nederlandse CoronaCheck-
app zal verschijnen. Daar wordt volgens het kabinet aan gewerkt. Bron: Het Parool, 9 februari 
2022. 
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Kabinet hoopt begin maart meeste coronaregels af te schaffen 

Het kabinet hoopt begin maart de meest coronamaatregelen af te kunnen schaffen, waaronder 
het mondkapje en de 1,5-meterregel. Bij grote festivals en evenementen moeten mensen 
een negatieve test kunnen laten zien. Het kabinet wil wel eerst van het Outbreak Management 
Team (OMT) horen of de versoepelingen verantwoord zijn. 

Eind deze maand zouden mogelijk al nachthoreca, festivals en ongeplaceerde evenementen 
open kunnen voor mensen die negatief getest zijn. Verdergaande stappen worden, als de 
deskundigen dat verantwoord achten, waarschijnlijk dan begin maart doorgevoerd. Mogelijk 
worden deze versoepelingen aangekondigd op de coronapersconferentie van 8 maart, maar 
zeker is dat niet. Bron: Het Parool, 9 februari 2022. 

Cultuur en horeca langer open, nachtleven met 1G-toegangstest 

Het kabinet is van plan een flinke stap te zetten naar het oude normaal. Als RIVM-prognoses het 
toelaten kan het thuiswerkadvies geschrapt worden en kunnen de sluitingstijden in de horeca 
en cultuur worden verruimd. Ook kunnen de 1,5 meterplicht en vaste zitplaats weg op plekken 
met coronapas. Voorbereidingen voor deze versoepelingen worden alvast getroffen. 

Dat bevestigen Haagse ingewijden na een extra ministerraad woensdagochtend over de 
corona-aanpak. Als de versoepelagenda doorgaat, worden de sluitingstijden verruimd naar 
middernacht, kunnen de 1,5 meterregel en vaste zitplek vanaf volgende week woensdag 
vervallen op plekken waar de 3G-coronapas geldt en kan een week later het nachtleven open 
met 1G. Dat betekent toegangstesten voor iedereen. 

En opmerkelijk: nog voor het OMT vrijdag samenkomt, deelt het kabinet de versoepelplannen 
al met de Tweede Kamer. Morgen stuurt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) 
alvast een nieuwe regeling naar het parlement met het spoorboekje voor de komende weken. 
Dat heeft vooral procedurele redenen: als de experts van het OMT oordelen dat verruimingen 
inderdaad mogelijk zijn, kunnen deze meteen na het kabinetsbesluit komende dinsdag 
ingaan. 

De tijdelijke 1G-optie voor het nachtleven, festivals en binnen-evenementen zonder zitplek 
wordt nu besproken met ondernemers uit die sector, bevestigt minister Ernst Kuipers van 
Volksgezondheid (D66). ‘Daar spreek je over: kun je zolang het nodig en relevant is met 1G 
open?’ Als de druk op de ziekenhuizen beperkt blijft, kan de coronapas later deze maand zelfs 
helemaal vervallen, net als de mondkapplicht en de 1,5 meterregel. 

Als het doorgaat, kunnen theaters, bioscopen, voetbalstadions, cafés en restaurants weer op 
volledige capaciteit open. ‘Vanochtend was er een overleg over de juridische haken en ogen,’ 
meldt een Haagse bron. ‘Als je snel meer wil verruimen, heb je te maken met 
wetgevingstrajecten. Dat moet je voorbereiden.’ 

Kuipers en premier Rutte verwachten dat er veel kan, vertelden ze woensdagmiddag in de 
Tweede Kamer: ‘We zien een sterke stijging van het aantal besmettingen, maar gelukkig valt 
de druk op de zorg naar verhouding mee,’ zei Kuipers. ‘Maar wat mogelijk is, hangt eerst af 
van het advies van het OMT. En dan moeten we in het kabinet daarover spreken, ook over de 
risico’s. Want het zijn echt grote aantallen besmettingen.’ Rutte noemt de kans ‘echt wel groot’ 
dat er versoepelingen mogelijk zijn: ‘Over de mate waarin ben ik maar even voorzichtig 
optimistisch. We moeten de komende dagen even heel precies naar alle gegevens kijken.’ 

Gisteren werd al duidelijk dat de verbeterde coronasituatie een flinke stap terug uit de 
lockdown toestaat. Of dat definitief kan, hangt dus af van de nieuwe RIVM-prognoses. Die 
plaatjes zullen veel van de politieke speelruimte bepalen. Dinsdag geeft minister Kuipers in 
zijn eentje de coronapersconferentie, zonder premier Rutte. Die is afwezig vanwege 
verplichtingen in de Eerste Kamer. Het is ook een signaal voor een nieuwe fase van de corona-
aanpak, met minder crisisbesluitvorming en dus vaker zonder de premier in beeld. 
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Het politiek zwaar omstreden kabinetsplan voor de 2G-coronapas gaat sneuvelen. De PvdA 
keert zich openlijk tegen het instrument om een negatieve coronatest niet langer te erkennen 
voor het veilig bijwonen van bijeenkomsten. 

De motie van de Kamerleden Omtzigt en Van der Staaij die 2G nog voor de inhoudelijke 
behandeling van tafel veegt, kan donderdag met de PvdA-zetels rekenen op een meerderheid. 
In de huidige situatie is 2G niet effectief en proportioneel, oordelen de tegenstanders. Zij zien 
geen reden om de maatregel alvast in wetgeving op te nemen, zoals in Duitsland en Oostenrijk 
wel is gedaan. In de Tweede Kamer zijn alleen VVD, D66 en de fractie Den Haan voor, het 
CDA heeft nog geen standpunt bekendgemaakt. 

Voorstanders van 2G, onder wie minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) vrezen 
dat de maatregel alsnog nodig kan zijn als een nieuwe coronavariant opduikt.  Bron: Het 
Parool, 9 februari 2022. 

Voor het eerst sinds december daling in aantal besmettingen in Amsterdam 

Het aantal coronabesmettingen in de regio Amsterdam is afgelopen week met zeven procent 
afgenomen, zo blijkt uit de cijfers van GGD Amsterdam. De stijgende lijn die sinds eind december 
te zien was, is daarmee gebroken. 

Tussen 31 januari en 6 februari werden er 31.247 besmettingen vastgesteld in de gehele regio, 
waarvan 24.962 in gemeente Amsterdam. Een week eerder ging het nog om het recordaantal 
van 33.086 besmettingen in de regio. 

Het aantal positieve tests nam vooral af in stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord. In de 
overige stadsdelen was een lichte toename te zien. In Nieuw-West daalde het aantal 
besmettingen het hardst: daar werden 4746 positieve tests gemeld, tegenover 6325 een week 
eerder. 

Ook het aantal mensen dat zich liet testen daalde met twaalf procent. Dat aantal daalt al 
weken, mogelijk omdat steeds meer mensen thuis een zelftest afnemen. Het aandeel positieve 
testen steeg naar 58 procent. 

Het aantal gevaccineerde mensen in Amsterdam blijft al ruime tijd min of meer stabiel. 
Ongeveer 75 procent van de Amsterdammers is volledig gevaccineerd: 34 procent heeft twee 
vaccinaties gehad, 41 procent ook een boosterprik. 

Ondertussen lijkt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen landelijk juist toe te nemen. 
De vraag is wat dat betekent; steeds meer mensen liggen niet in het ziekenhuis dóór covid, 
maar mèt covid. Het grootste probleem voor ziekenhuizen is momenteel de hoge uitval onder 
personeel als gevolg van coronabesmettingen. 

Als de ziekenhuiscijfers gunstig blijven, zal het kabinet waarschijnlijk de maatregelen verder 
versoepelen. Komende vrijdag bespreekt het Outbreak Management Team (OMT) de 
mogelijkheden, de dinsdag daarop neemt het kabinet een besluit en is er weer een 
coronapersconferentie. Bron: Het Parool, 9 februari 2022. 

Betaald voetbal krijgt zijn zin: stadions binnenkort weer helemaal vol 

De sportstadions, die momenteel voor een derde vol mogen, zullen op korte termijn weer helemaal 
gevuld zijn. Dat melden Haagse ingewijden na afloop van een extra ministerraad over de corona-
aanpak. Voorbereidingen worden getroffen voor het verdwijnen van de 1,5 meterplicht en vaste 
zitplaats op plekken met coronapas. 

Het is nog onduidelijk of de versoepelingen al direct plaats zullen vinden vanaf dinsdag. Dan 
vindt er een nieuwe persconferentie plaats. Het is ook mogelijk dat de versoepelingen vanaf 
begin maart worden toegepast, dan verlopen namelijk de huidige coronamaatregelen. Een van 
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de versoepelingen is dus dat stadions weer helemaal vol mogen, maar nog wel met een 
coronatoegangsbewijs. 

Vooralsnog mochten stadions voor een derde gevuld worden. Te weinig, vonden onder meer 
betaald voetbalclubs. Zij vroegen met #stadionsvol het afgelopen weekend aandacht voor de 
coronamaatregelen. ‘Betaald voetbal draait om het spelen voor publiek. Voetballen voor lege 
of grotendeels lege tribunes is sfeerloos, onnodig en kost veel geld. Een derde stadionbezetting 
is daarom geen oplossing voor de langere termijn,’ zo luidde het statement. 

Het betaald voetbal is altijd van mening geweest dat het veilig is om stadions volledig te vullen. 
Ook omdat er aangetoond is tijdens de fieldlabs dat stadions geen brandhaarden waren. ‘Dat 
blijkt uit informatie van de GGD en is ook logisch: niemand komt binnen zonder controle van 
het coronatoegangsbewijs en alle bezoekers zitten in de buitenlucht,’ staat in het statement. 

‘Uit onderzoek blijkt dat er buiten nauwelijks besmettingen plaatsvinden. De eindconclusie 
van alle fieldlabs onderzoeken, waarbij ook wetenschappers en de overheid waren betrokken, 
luidde het afgelopen jaar: ‘Met specifieke voorwaarden en maatregelen zouden evenementen 
zelfs binnen de categorie ‘zorgelijk’ doorgang kunnen vinden met een hogere 
bezoekerscapaciteit, soms zelfs 100 procent’.’ Bron: Het Parool, 9 februari 2022. 

2G-beleid kan prullenbak in: meerderheid is tegen kabinetsplan om 
ongevaccineerden te weren 

Het politiek zwaar omstreden kabinetsplan voor de 2G-coronapas gaat sneuvelen. De PvdA keert 
zich openlijk tegen het instrument, daarmee zal de motie om 2G te schrappen donderdag 
hoogstwaarschijnlijk een meerderheid halen in de Tweede Kamer. 

De PvdA meldt woensdag dat de fractie voor de motie Omtzigt/Van der Staaij zal stemmen die 
2G nog voor de inhoudelijke behandeling van tafel veegt: ‘We hebben hier lang en goed over 
nagedacht,’ meldt de woordvoerder van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. 

‘De onderzoeken wijzen uit dat 2G op dit moment niet effectief en proportioneel is. Mocht een 
nieuwe variant zich voordoen, dan kunnen we die weging opnieuw maken. Maar het kabinet 
laat 2G op dit moment onnodig lang boven de markt hangen, dat leidt tot grote onrust in de 
samenleving en ondermijning van het draagvlak voor andere maatregelen.’ 

Het kabinet wilde 2G – waarbij ongevaccineerde personen op plekken niet welkom zijn – liefst 
achter de hand houden voor een eventuele nieuwe coronagolf. In Duitsland en Oostenrijk 
wordt al gewerkt met die strikte toegangsregels, waardoor ongevaccineerden op plekken niet 
welkom zijn. 

Maar in de Tweede Kamer zijn alleen VVD, D66 en de fractie Den Haan voor, het CDA heeft 
nog niet bekendgemaakt wat het standpunt is. Maar met de PvdA in het tegenkamp verdwijnt 
een meerderheid voor 2G en kan het voor nu in de prullenbak. 

Voorstanders zijn kritisch over deze opstelling van 2G-critici: op deze manier wordt dit beleid 
niet eens inhoudelijk doorgesproken in het parlement. Met de Omikrongolf lijkt het middel 
niet nodig, maar wie weet welke variant komend najaar opduikt? 

Dan zou dat ‘instrument in de gereedschapskist’ van pas kunnen komen, redeneren 
coalitiepartijen als VVD en D66 net als minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66). 
Bron: Het Parool, 9 februari 2022. 

Nog onduidelijk of OMT zich terugtrekt na huidige coronapiek 

Of het Outbreak Management Team (OMT) binnenkort een minder prominente rol gaat 
spelen in het adviseren van het kabinet over de corona-aanpak valt nog niet te zeggen. Dat 
meldt een woordvoerder van het RIVM. Een aantal OMT-leden sprak afgelopen tijd de 
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verwachting uit dat de rol van de expertclub zal veranderen als de huidige besmettingspiek 
voorbij is. 

Die uitspraken deden zij op persoonlijke titel, benadrukt de woordvoerder van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er ligt geen concreet plan klaar voor het 
beperken van de werkzaamheden van het team op de korte termijn. Wat er met het OMT 
gebeurt, is onder meer afhankelijk van het aantal adviesaanvragen dat er komende tijd nog 
vanuit de overheid zal komen, legt hij uit. 

OMT-lid Marc Bonten meldde deze week bij BNR Nieuwsradio dat hij na deze golf meer rust 
verwacht. Eerder benadrukte zijn collega Jan Kluytmans bij het radioprogramma Sven op 1 al 
dat het OMT er 'eigenlijk alleen voor de crisisfase' van een virusuitbraak is. Arts 
infectieziektebestrijding en OMT-lid Anja Schreijer liet deze woensdag eenzelfde geluid horen, 
ook bij Sven op 1. Ook zij vindt dat het OMT binnenkort wel een stapje terug kan doen. 

Na de Omikrongolf is het volgens haar een 'goed moment om even te overwegen: wat is de plek 
en plaats' van het team. Het OMT is volgens haar wel heel goed bruikbaar voor crisissituaties, 
zoals ook tijdens eerdere uitbraken van virussen is gebleken. Bron: Het Parool, 9 februari 
2022. 

Of de stijging in het aantal ziekenhuisopnames doorzet is nog niet 
duidelijk 

Of de stijging in het aantal ziekenhuisopnames doorzet is nog niet duidelijk. ‘Zoals verwacht 
zien we in de laatste week van januari de impact van Omikron op de bezetting in de kliniek. 
We monitoren of deze ontwikkeling zich de komende weken doorzet’, aldus het LCPS in een 
toelichting. 

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten over 
verschillende regio's worden verdeeld. Dinsdag werden er vijf patiënten naar een andere regio 
verplaatst, evenveel als maandag. Bron: AD, 2 februari 2022. 

Laagste aantal coronapatiënten op ic's sinds eind oktober 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen is 
woensdag met 20 gedaald tot 206. Dat is het laagste aantal sinds 28 oktober, zo valt op te 
maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding 
(LCPS). 

In totaal liggen nu 1531 mensen met corona in de ziekenhuizen, 49 minder dan dinsdag. Op 
de verpleegafdelingen liggen momenteel 1325 Covidpatiënten. Dat zijn er 29 minder dan de 
voorgaande dag. 

Afgelopen 24 uur werden 181 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen, op de ic's ging het om 18 nieuwe opnames. Dat zijn er bij elkaar 30 minder 
dan dinsdag. 

Veel van de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus, zijn in de eerste 
plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Het LCPS maakt geen onderscheid in de 
dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen. Bron: 
Het Parool, 9 februari 2022. 

België verwacht volgende week bijna helemaal van het slot te gaan 

België kan het leeuwendeel van de resterende coronamaatregelen volgende week 
vrijdag intrekken, verwacht 'coronaminister' Frank Vandenbroucke. Het nachtleven kan dan 
weer open, cafés en restaurants mogen onbeperkt 
openblijven en evenementen en optredens kunnen weer bijna als vanouds. 
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België heeft de piek van de Omikrongolf alweer ruim twee weken achter zich. Vandenbroucke 
rekent erop dat het aantal Belgen dat door het coronavirus in ziekenhuis of zelfs op de 
intensive care belandt vóór 18 februari genoeg is gedaald om terug te schakelen van rood naar 
oranje op de zogeheten coronabarometer.  

Clubs en discotheken moeten bezoekers onder de Belgische code oranje nog wel om 
een coronatoegangsbewijs vragen. Bezoekers hoeven geen mondkapje op, net als in cafés en 
restaurants. Die hoeven ook niet langer om middernacht te sluiten. Concert-, festival- en 
feestgangers zijn niet meer verplicht te blijven zitten. Bron: Het Parool, 9 februari 2022. 

Verschillende Amerikaanse staten trekken mondmaskerplicht in  

Verschillende Amerikaanse staten zullen in de komende weken de mondmaskerplicht laten 
vervallen, nu de Omikrongolf over z'n hoogtepunt heen is. In Californië, New Jersey, Oregon, 
Delaware en Connecticut neemt het aantal nieuwe infecties zo snel af dat de mondmaskers 
op veel plekken niet meer nodig zullen zijn.  

De Californische gouverneur Gavin Newsom tweette maandag dat het aantal nieuwe gevallen 
in de staat nu 65 procent lager ligt dan tijdens de piek van de Omikrongolf. Daarom vervalt 
de mondmaskerplicht over een week. Ongevaccineerde Californiërs moeten als ze ergens 
binnen zijn nog wel een mondmasker dragen. De stad San Francisco in Californië had eerder 
de mondmaskerplicht al opgeheven, omdat de nieuwe besmettingen zo rap afnamen. 

In Connecticut vervalt de plicht later in februari en in de overige staten in maart. 
Mondmaskers zijn een gevoelig politiek onderwerp in de Verenigde Staten. In sommige staten, 
zoals Texas en Florida, hebben de bestuurders expliciet regels opgesteld dat scholen geen 
mondmaskers verplicht mochten stellen voor hun scholieren. Bron: De Telegraaf, 8 februari 
2022. 

'Einde huidig OMT in zicht'  

Volgens arts-microbioloog Marc Bonten komt het einde van het huidige Outbreak 
Management Team (OMT) in zicht. ‘Dit OMT is in deze vorm al bijna twee jaar samen. Maar 
ik denk dat het niet heel lang gaat duren dat het OMT in deze samenstelling nog nodig is’, 
zegt OMT-lid Bonten tegen BNR.  

Volgens Bonten zouden corona-adviezen straks alleen nog via het RIVM en het Centrum 
Infectieziektebestrijding moeten gaan. ‘Het is nog te vroeg om te zeggen dat het voorbij is en 
dat we in een rustige endemische fase zitten, maar ik verwacht wel dat na deze Omikrongolf 
een rustige periode aanbreekt met het voorjaar en de zomer. In het najaar komen er mogelijk 
weer verrassingen, met een variant die kan ontsnappen aan vaccins en voor veel infecties kan 
zorgen. Dan kan er altijd nog besloten worden om het OMT bij elkaar te roepen.’  

Hoe lang het duurt tot dit OMT ontbonden kan worden, durft Bonten niet te zeggen. Bonten 
zou niet het enige OMT-lid zijn die een einde van het OMT voorziet. ‘Er is niet actief over 
gesproken in het OMT. Maar een aantal van mijn collega's denkt er ook zo over. Zij denken 
ook dat adviezen via de reguliere kanalen kunnen en dat daar niet per se een OMT voor nodig 
is.’ Bron: De Telegraaf, 9 februari 2022. 

Onderzoekers: corona vergrootte leed nabestaanden ic-patiënten 

Nabestaanden van patiënten die tijdens de eerste coronagolf overleden op de intensive care 
van het Erasmus MC, hadden na het overlijden van hun dierbare meer last van psychische 
klachten dan nabestaanden van mensen die voor de pandemie op de ic overleden. 
Onderzoekers van het academische ziekenhuis komen tot die conclusie op basis van 
vragenlijsten die nabestaanden acht weken na het overlijden van hun dierbare invulden. Dat 
gebeurde zowel voor als tijdens de corona-uitbraak. 
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De onderzoekers zoeken de verklaring onder meer in de omstandigheden op de ic. Daar was 
vanwege corona in 2020 bijvoorbeeld maar één uur per dag bezoek toegestaan, van een 
persoon, of hooguit twee als het overlijden nabij was. Voordat het virus in Nederland om zich 
heen greep, was 10 uur per dag bezoek toegestaan. ‘Hoewel alle nabestaanden fysiek aanwezig 
waren tijdens het sterfproces, kunnen de bezoekbeperkingen hebben bijgedragen aan hun 
psychische nood’, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Intensive 
Care Medicine. 

‘We kunnen het niet keihard bewijzen met onze studie, maar we weten vrijwel zeker dat de 
bezoekbeperkingen een grote rol hebben gespeeld bij die ernstige klachten’, voegt psycholoog 
Margo van Mol eraan toe in een artikel op de website van het Erasmus MC. Ze wijst erop dat 
de familiegerichte zorg aan patiënten én hun naasten tijdens de eerste golf ‘volledig op zijn 
kop’ kwam te staan. ‘Er was geen tijd voor aandachtige gesprekken met familie, voor goede 
begeleiding en betekenisvolle nazorg. Er was grote angst voor corona. Dokters wisten nog niet 
hoe coronapatiënten moesten worden behandeld.’ 

Ook gebrek aan steun van de sociale omgeving, bijvoorbeeld als gevolg van 
coronamaatregelen, kan de rouwverwerking hebben verstoord, schrijven de onderzoekers in 
hun publicatie. Ze vroegen mensen acht weken na het overlijden van hun dierbare hoe het 
met hen ging. Symptomen van angst, depressie en posttraumatische stress bleken significant 
meer voor te komen. 

Volgens de wetenschappers laat hun studie zien hoe belangrijk onbeperkt bezoek en steun 
van de omgeving zijn voor het rouwproces. Bron: De Telegraaf, 8 februari 2022. 

Pfizer vraagt goedkeuring vaccin als booster voor pubers 

Pfizer en BioNTech hebben gevraagd of hun coronavaccin ook kan worden gebruikt om 
jongeren van 12 tot en met 17 jaar een boosterprik tegen het coronavirus te geven in de EU. 
De Europese toezichthouder, het EMA in Amsterdam, is daarom begonnen met de beoordeling 
van het middel. Er is nu nog geen boostervaccin goedgekeurd voor minderjarigen. 

Als het EMA klaar is met de beoordeling van het vaccin, komt de organisatie met een advies. 
Het is nog niet bekend wanneer dat oordeel klaar is. Daarna is het aan de Europese Commissie 
om te beslissen of het vaccin daadwerkelijk mag worden gebruikt om jongeren een boosterprik 
te geven. De commissie neemt de adviezen van het EMA doorgaans over. 

Het vaccin van Pfizer en BioNTech, dat Comirnaty heet, is al goedgekeurd voor de eerste 
prikken van iedereen van 5 jaar en ouder. Bron: De Telegraaf, 8 februari 2022. 

Europees truckersprotest 'voor vrijheid' in Brussel nog onzeker 

De Brusselse autoriteiten hebben nog geen toestemming verleend voor een gepland massaal 
truckersprotest tegen de coronabeperkingen. De politie wil pas later deze week de knoop 
doorhakken over het zogenoemde Vrijheidskonvooi van vrachtwagens, tractors en andere 
voertuigen, aldus een woordvoerder. 

In België, Frankrijk en in andere landen is op sociale media een oproep gelanceerd om op 
maandag 14 februari op te rukken naar de Europese hoofdstad, vergelijkbaar met de 
proteststoet in Canada en inmiddels ook elders. De bedoeling is om volgende week met 
honderden tot duizenden truckers en andere chauffeurs af te zakken naar Brussel en de stad 
mogelijk te bezetten. De actievoerders eisen het recht om vrij te reizen, vrij te spreken, eigen 
gezondheidskeuzes te maken en ze willen de coronawetten opheffen. Het gaat om een 
vreedzame actie, zo wordt benadrukt. 

In de Canadese hoofdstad Ottawa protesteren vrachtwagenchauffeurs al ruim een week tegen 
de coronamaatregelen en de vaccinatieplicht. De burgemeester zag zich gedwongen de 
noodtoestand af te kondigen. Bron: De Telegraaf, 8 februari 2022. 
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Meer coronapatiënten in ziekenhuizen, ruim 5 miljoen positieve 
coronatests 

Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag opnieuw 
gestegen, dat staat te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu in totaal 1580 coronapatiënten, 87 meer dan 
maandag. Dat is het hoogste aantal in ruim een maand. Het LCPS maakt geen onderscheid 
in de dagelijkse ziekenhuiscijfers in Patiënten die met of door corona zijn opgenomen. Bron: 
De Telegraaf, 9 februari 2022. 

Italianen hoeven minder vaak mondkapje op 

Italianen hoeven minder vaak een mondkapje op in de strijd tegen het coronavirus. De 
verplichting in Italië om onder de meeste omstandigheden buitenshuis een masker te dragen 
wordt opgeheven omdat de coronasituatie verbetert. 

Volgens de nieuwe regels is het van 11 februari tot ten minste 31 maart alleen nodig om 
beschermende maskers te dragen in een drukke omgeving en in openbare binnenruimtes. 

De regering streeft er ook naar de bezoekerslimieten in stadions vanaf 1 maart te verhogen. 
Vanaf die dag mogen stadions buiten driekwart van de capaciteit vullen, arena's binnen 60 
procent, is de bedoeling. De grenzen liggen nu op 50 procent van de capaciteit buiten en 35 
procent binnen. 

Het aantal nieuwe corona-infecties en ziekenhuisopnames in Italië nam de afgelopen weken 
geleidelijk af. Het dodental blijft hardnekkig hoog, met dagelijks meestal tussen de 300 en 450 
slachtoffers. Bron: De Telegraaf, 8 februari 2022. 

De uitreiking van de Oscars zal dit jaar 
weer traditiegetrouw plaatsvinden in het Dolby Theatre in Los Angeles 

De uitreiking van de Academy Awards, oftewel de Oscars, zal dit jaar 
weer traditiegetrouw plaatsvinden in het Dolby Theatre op Hollywood Boulevard in Los 
Angeles. Het evenement werd vorig jaar op een aangepaste manier georganiseerd in Union 
Station, een historisch treinstation in de wijk Downtown. 

Waar er vorig jaar nog streng gecontroleerd werd op het hebben van een vaccinatiebewijs, is 
die regel nu van de baan. Ongevaccineerde gasten dienen zich voorafgaand aan het event 
wel meerdere malen te laten testen op het coronavirus. Alleen negatief geteste genodigden zijn 
welkom. 

De organisatie achter de Oscars heeft nog geen officieel corona-protocol naar buiten gebracht. 
Andere grote award-uitreikingen, zoals de Screen Actors Guild en de Critics Choice 
Association, eisen wel dat alle gasten en genomineerden een vaccinatiebewijs kunnen laten 
zien. 

De Oscaruitreiking staat vooralsnog gepland voor zondag 27 maart. Bron: AD, 10 februari 
2022. 

Ziekenhuis Tilburg ontslaat ‘anti-vaccinpleegkundige’ en moet nu 75.000 
euro betalen 

Een ic-verpleegkundige die publiekelijk stelt dat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) 
allerlei bijwerkingen van het coronavaccin zou verzwijgen, is door het Tilburgse ziekenhuis op 
staande voet ontslagen. De rechter geeft de ontslagen man echter deels gelijk. Het ETZ moet 
hem een transitievergoeding van bijna 75.000 euro betalen. 

De ic-verpleegkundige krijgt eerst een waarschuwing van het ETZ, als hij op 28 maart 2020 
op Twitter een bericht zet waarin hij stelt dat artsen zijn ‘gehersenspoeld’. De verpleegkundige 
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gaat op 11 september 2021 echter alsnog naar een uitzending van de Stichting 
Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020. Die stichting roept op om de 
vaccinatiecampagne stil te leggen. 

De verpleegkundige stelt in die uitzending onder meer dat twee patiënten na een vaccinatie 
een hartstilstand kregen, maar dat het ziekenhuis dit niet meldt als bijwerking. Ook een 
hersenbloeding en zelfs overlijdens van patiënten worden volgens hem niet gemeld. Het 
ziekenhuis zou zich alleen richten op dure medicijnen van de farmaceutische industrie. 

Het ETZ stelt daarop dat de verpleegkundige gevoelige informatie deelt van patiënten, die hij 
zelf heeft verzorgd. Dat is een schending van het beroepsgeheim, waarmee hij niet alleen het 
ziekenhuis, maar ook (familie van) patiënten schaadt. Daarnaast worden er een hoop 
‘ongefundeerde claims’ gedaan over sterftecijfers, bijwerkingen en vaccinatiecijfers. ‘De 
uitlatingen maken het ETZ kwetsbaar’, stelt het ziekenhuis voor de rechter, ‘nu onze 
medewerkers worden neergezet als personen die actief meewerken aan het beïnvloeden van 
cijfers en het nodeloos of zelfs wetend ziek houden van patiënten.’  

Het ziekenhuis zegt ‘welwillend’ te staan tegenover kritische geluiden. ‘Maar deze verklaringen 
kunnen niet worden gekwalificeerd als gematigd, opiniërend of informatief’. Enige dagen later 
ontslaat het ziekenhuis de verpleegkundige dan ook op staande voet. 

De werknemer stapt naar de rechter en stelt zich al 42 jaar voor honderd procent voor 
patiënten in te spannen. De man heeft zich niet laten vaccineren en heeft zich op Facebook 
verdiept in corona, stelt hij. De man laat zich daar al lang kritisch over uit en dat was nooit 
onderwerp van gesprek bij het ETZ. De man krijgt steeds meer het gevoel dat hij zijn 
ervaringen uit het ziekenhuis moet delen, omdat hij steeds minder begrip heeft voor het 
coronabeleid. Hij heeft niet tot doel het ETZ te schaden: de uitspraken vallen volgens hem 
onder de vrijheid van meningsuiting. Toen hij door had dat het interview ‘meer bij het ETZ 
teweegbracht dan hij dacht’ is het item bovendien verwijderd, waarmee de man naar eigen 
zeggen ‘begripvol heef gereageerd’. 

De rechter vonnist uiteindelijk dat de man de meeste uitingen ‘had mogen doen’. De rechter 
stelt dat verpleegkundige ‘merendeels op zakelijke wijze zijn ervaringen heeft besproken en 
zich daarbij op verschillende punten kritisch heeft betoond, maar expliciete, aan zijn 
werkgever of aan bepaalde medewerkers gerichte verwijten heeft hij niet gemaakt. De 
werknemer heeft er niet weloverwogen voor gekozen om het imago van ETZ publiekelijk te 
schaden met ongefundeerde claims. Van wrok jegens ETZ of eigen gewin is evenmin sprake’. 
Ook heeft het ziekenhuis geen reputatie of financiële schade geleden, aldus de rechter, die 
stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. 

Toch is de rechter ook kritisch op het handelen van de werknemer. ‘Weliswaar heeft hij niet 
de namen van die patiënten genoemd, maar de kans dat (nabestaanden van) die patiënten 
zichzelf of hun verwanten herkennen in zijn uitspraken is niet ondenkbaar. Daarvoor heeft 
hij voldoende details genoemd.’ Ook ging de man op zoek naar informatie in patiëntendossiers 
waar hij niet bij hoefde.  

Het ontslag van de man is daarmee terecht, maar hij heeft volgens de rechter wel recht op een 
transitievergoeding van 74.000 euro. Bron: BD, 10 februari 2022. 

Justin Trudeau noemt  protesten van truckers in Ottawa onacceptabel 

De Canadese premier Justin Trudeau noemt de protesten van truckers in de hoofdstad 
Ottawa 'onacceptabel'. In een toespraak verdedigt Trudeau de coronamaatregelen waartegen 
de truckers inmiddels al twee protesteren. 

‘Illegale demonstraties zijn onaanvaardbaar en hebben een negatieve invloed op bedrijven en 
fabrikanten’, zei Trudeau woensdag. ‘We moeten er alles aan doen om ze te beëindigen.’ 
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Hij zei dat de demonstranten 'proberen de economie, de democratie en het dagelijks leven van 
de medeburgers in Canada te blokkeren'. ‘Het moet stoppen.’ Bron: AD, 10 februari 2022. 

Truckers in Ottawa weigeren te wijken, ook na kritiek Trudeau 

De truckers die in de Canadese hoofdstad Ottawa protesteren tegen coronamaatregelen willen 
nog niet weggaan. Een leider van de protestbeweging zegt tegen de Canadese krant National 
Post dat de truckers nergens heen gaan totdat alle coronamaatregelen zijn opgeheven in het 
land. De Canadese premier Justin Trudeau haalde eerder deze week nog uit naar de truckers. 

De organisatie van het protest, Canada Unity, heeft wel een omstreden document ingetrokken 
waarin het pleitte voor een commissie bestaande uit politici en betogers. Die commissie moest 
de federale en provinciale overheden dwingen om de maatregelen los te laten. 

Sommige critici vonden dit document een poging om de macht over te nemen in het land, 
schrijft National Post. Canada Unity benadrukt dat dit niet de bedoeling is. De organisatie 
trok het document in om ‘onbedoelde interpretaties’ tegen te gaan. 

Het statement van Canada Unity komt nadat premier Trudeau zich eerder deze week nog 
kritisch uitliet over het protest. ‘Met blokkades kan je geen pandemie stoppen’, zei Trudeau 
in het parlement. ‘Je moet het beëindigen met wetenschap en gezondheidsmaatregelen.’ 

Volgens Trudeau belemmeren de betogers het economisch herstel van Canada. ‘Illegale 
demonstraties zijn onacceptabel en benadelen bedrijven en producenten’, zei de premier in 
het Lagerhuis. 

Vrachtwagenchauffeurs protesteren al ruim anderhalve week tegen coronamaatregelen in 
Canada. Zo'n vierhonderd voertuigen staan bij het parlementsgebouw. De actie begon als 
protest tegen een vaccinatieplicht voor truckers die de grens met de Verenigde Staten willen 
oversteken. 

De chauffeurs blokkeren ook een belangrijke handelsroute tussen Canada en de VS, de 
Ambassador Bridge. Deze brug verbindt de Canadese provincie Ontario met de Amerikaanse 
staat Michigan. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties riepen dinsdag op deze 
weg weer vrij te maken. Autoriteiten in beide landen zijn bang dat de blokkade 
toeleveringsketens schaadt. Dit zou bijvoorbeeld autofabrikanten of voedseldistributeurs 
treffen. 

Elders in de wereld duiken ook soortgelijke protesten op. Autoriteiten hebben aangekondigde 
truckerprotesten in Parijs en Brussel verboden. In Nieuw-Zeeland werden donderdag 
tientallen betogers opgepakt. Veel demonstranten hadden daar gekampeerd voor het 
parlementsgebouw in Wellington. Bron: De Telegraaf, 10 februari 2022. 

Jan Hamming gaat handhaven op horeca die openblijven 

Jan Hamming, burgemeester van de gemeente Zaanstad, gaat handhaven op horeca die 
zaterdag 12 februari na 22.00 uur openblijven. ‘Ik begrijp dat ze liever gisteren dan vandaag 
open gaan. Maar ik zie ook dat op dit moment alles in het werk wordt gesteld om stap voor 
stap weer alles te openen. Daarom vraag ik geduld’, zegt hij in een statement via Facebook. 

Zaterdag 12 februari protesteert de nachthoreca door open te gaan tot na 22.00 uur, terwijl 
de horeca volgens de geldende maatregelen dan dicht moet zijn. 

Hamming vertelt dat hij samen met alle andere burgemeesters in het Veiligheidsberaad heeft 
afgesproken de protestactie De Nacht Staat Op niet toe te staan. ‘Wij moeten de wetten, die in 
Den Haag gemaakt worden, uitvoeren. De gemeente en politie zullen handhavend optreden.’ 

De burgmeester heeft contact gehad met de Zaanse nachthoreca en heeft 'zijn standpunt' 
toegelicht. ‘De verslagenheid is groot, maar er is ook begrip voor de situatie. Ik reken daarom 
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op ieders verantwoordelijkheid en hoop niet handhavend op te moeten treden.’ Bron: AD, 10 
februari 2022. 

Nog altijd staat zo goed als heel Europa op het hoogste 
waarschuwingsniveau  

Nog altijd staat zo goed als heel Europa op het hoogste waarschuwingsniveau voor het 
coronavirus. Alle regio's op twee na kleuren donkerrood op het overzicht van de Europese 
gezondheidsdienst ECDC. Nederland is voor de dertiende week op rij helemaal donkerrood. 

Het Franse overzeese departement Mayotte, voor de kust van Afrika, kan een stapje omlaag 
doen. De regio gaat van donkerrood naar rood doordat het aantal positieve tests er is 
gedaald. De Finse Åland-eilanden zijn net als vorige week grijs. In de afgelopen periode zijn 
daar niet genoeg coronatests uitgevoerd om een betrouwbaar beeld te krijgen. 

De Europese gezondheidsdienst ECDC stelt de kaart elke donderdag samen. Sinds vorige 
week heeft de organisatie daar een nieuwe formule voor. De dienst kijkt naar het aantal 
positieve tests in de twee vorige kalenderweken en naar de vaccinatiegraad. De uitkomst 
bepaalt welke waarschuwingskleur een regio krijgt. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, 
rood en donkerrood. Bron: AD, 10 februari 2022. 

 

© AFP 

De politie verwacht dat een internationaal Konvooi van de Vrijheid van 
truckers Brussel zal overspoelen 

De politie van Brussel verwacht dat maandag een internationaal Konvooi van de Vrijheid van 
truckers de Belgische hoofdstad zal overspoelen. Ze roept 'iedereen' op het centrum van en 
toegangswegen naar de stad vanaf zondag met de auto te vermijden. ‘We verwachten dat 
de betogers vanuit de Europese hoofdsteden al vanaf zondagnamiddag in Brussel aankomen’, 
aldus een woordvoerder. 

Op sociale media wordt sinds enkele dagen opgeroepen tot een protest maandag in Brussel 
onder de noemer European Freedom Convoy. De truckers zouden vanuit Parijs willen komen. 
Vrachtrijders zijn al onderweg naar de Franse hoofdstad om er zaterdag en zondag tegen de 
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coronamaatregelen te demonstreren, maar het hoofd van de Parijse politie heeft manifestaties 
met vrachtauto's en andere voertuigen in de stad inmiddels verboden van 11 tot 14 februari. 

Het Konvooi van de Vrijheid ontstond in Canada. Truckers verlamden de hoofdstad Ottawa 
meer dan een week uit protest tegen de vaccinatieplicht voor Canadese 
vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken. Bron: AD, 10 
februari 2022. 

België verbiedt vrijheidskonvooien en controleert aan grens 

De autoriteiten van Brussel verbieden een Konvooi van de Vrijheid op hun grondgebied. Het 
verbod wordt bovendien uitgebreid tot het hele land. Er komen ook grenscontroles om te 
voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs toch proberen op te stomen. Daarvoor wordt de 
federale politie ingeschakeld, blijkt uit een gezamenlijke mededeling. 

Het verbod in Brussel komt in navolging van dat van de Parijse politie, die geen manifestaties 
in de Franse hoofdstad toestaat met vrachtauto's en andere voertuigen van 11 tot 14 februari. 
Op sociale media wordt sinds enkele dagen opgeroepen tot een truckersprotest dit weekend 
in Parijs tegen coronamaatregelen en maandag in Brussel onder de noemer European 
Freedom Convoy. 

Er is volgens de mededeling van de minister van Binnenlandse Zaken, de minister-president 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de burgemeester van Brussel besloten tot het 
verbod omdat er geen aanvraag voor het truckersprotest is ingediend. Ze willen met het verbod 
‘de blokkering’ van Brussel voorkomen. De politie had al opgeroepen de hoofdstad vanaf 
zondagnamiddag te mijden met de auto. 

Het Konvooi van de Vrijheid ontstond in Canada. Truckers verlamden de hoofdstad Ottawa 
meer dan een week uit protest tegen de vaccinatieplicht voor Canadese 
vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken. Bron: De 
Telegraaf, 10 februari 2022.  

De politie in Parijs heeft besloten het zogenaamde 'vrijheidskonvooi' vol 
automobilisten te verbieden 

De politie in Parijs heeft besloten het zogenaamde 'vrijheidskonvooi' vol automobilisten 
te verbieden om te protesteren in de Franse hoofdstad. Het protest zou morgen beginnen en 
vier dagen duren. 

Demonstranten vertrokken woensdag vanuit Zuid-Frankrijk met plannen om samen te komen 
in Parijs en Brussel om een einde te eisen aan de coronamaatregelen. Ze zijn geïnspireerd 
door demonstranten die een Canadese grensovergang hebben geblokkeerd. Ongeveer 200 
demonstranten verzamelden zich op een parkeerplaats in Nice. Bron: AD, 10 februari 2022. 

De film- en bioscoopsector is tevreden als de openingstijden voor de 
culturele instellingen worden verruimd tot middernacht 

De film- en bioscoopsector is tevreden als de openingstijden voor de culturele instellingen eind 
deze maand worden verruimd tot middernacht. Met die paar uur extra kan er een extra film 
worden vertoond en dus meer omzet worden gedraaid. 

Volgens de huidige coronamaatregelen moeten culturele instellingen waaronder bioscopen en 
filmtheaters de deuren om 22.00 uur sluiten. Onhandig, zegt Boris van der Ham, voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). ‘Die tijd van 22.00 
uur is heel ongelukkig gekozen. Een uurtje erbij had al veel gescheeld. Dat hebben we ook 
aan de staatssecretaris laten weten en we zijn blij dat daar nu naar is geluisterd.’ 

Woensdag werd bekend dat het kabinet volgende week de openingstijden voor de horeca, 
theaters en bioscopen wil verruimen. Over het precieze tijdstip van sluiting wordt nog 
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overlegd. Ook zou de 1,5 meterregel hier verdwijnen. Daardoor kunnen weer veel meer 
bezoekers worden ontvangen in de cultuursector. Bron: AD, 10 februari 2022.  

De Tweede Kamer heeft zoals verwacht tegen het 2G-systeem gestemd 

De Tweede Kamer heeft zoals verwacht donderdag tegen het 2G-systeem gestemd. In dat 
systeem krijgen alleen gevaccineerde of recent van corona genezen mensen toegang krijgen 
tot bepaalde locaties waar een coronapas nodig is. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) 
zei eerder de wens van de Kamer te zullen respecteren. 

Het voorstel was eerder al in de koelkast gezet door het kabinet, omdat niet zeker was of er 
voldoende steun zou zijn voor het wetsvoorstel. Woensdag maakte de PvdA bekend voor een 
motie van SGP en Omtzigt te stemmen die de regering vraagt het wetsvoorstel in te trekken. 
Met het besluit van de PvdA was een meerderheid een feit. 

Bijna de hele oppositie en regeringspartij ChristenUnie steunden de motie. Het CDA liet weten 
ook tegen 2G te zijn, omdat het in de huidige situatie geen meerwaarde heeft. Maar intrekken 
vindt de partij staatsrechtelijk niet zuiver. Bron: AD, 10 februari 2022. 

Het vaccinatietempo in Afrika moet opgevoerd worden om de pandemie 
onder controle te krijgen 

Het vaccinatietempo in Afrika moet opgevoerd worden om de pandemie onder controle te 
krijgen. Dat zegt, Matshidiso Moeti, het hoofd van de afdeling Afrika van de 
Wereldgezondheidsorganisaite donderdag.  

‘We kunnen eindelijk zeggen dat als de huidige trends aanhouden, er licht aan het einde van 
de tunnel is. Zolang we waakzaam blijven en intensief optreden, met name op het gebied van 
vaccinatie, ligt het continent op schema om de pandemie onder controle te krijgen’, aldus 
Moeti.  

Volgens Moeti moet 85 procent van de Afrikanen nog hun eerste vaccin krijgen. Het uitdelen 
daarvan moet dan ook versneld worden. ‘Een gestage aanvoer van doses bereikt nu onze 
kusten, dus de focus moet liggen op het daadwerkelijk zetten van die prikken.’ Bron: AD, 10 
februari 2022.  

Gehandicapten minder vaak gedoucht door corona-uitval 

Gehandicapten kunnen in sommige zorginstellingen niet meer elke dag douchen. In plaats 
daarvan gaan ze om de dag onder de douche. Het is een van de manieren waarop de 
instellingen omgaan met het uitvallen van medewerkers door het hoge aantal coronagevallen. 

Ook de geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft veel last van personeelsuitval. In en rond de 
grote steden zit tot vijftien procent van de medewerkers ziek thuis, daarbuiten ongeveer tien 
procent. Bovendien zitten sommige medewerkers in quarantaine omdat een huisgenoot of 
gezinslid besmet is. Als zij worden meegerekend, loopt de uitval op tot soms meer dan twintig 
procent. De situatie is 'zorgelijk, het scheert langs de grens van wat kan', aldus de inspectie. 
Bron: AD, 10 februari 2022.  

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft gesproken met de sector en die signalen 
donderdag naar buiten gebracht. Sommige instellingen houden de dagbesteding van de 
bewoners voorlopig op de woongroep, de mensen gaan er niet meer voor op stap. 

Ook op andere plekken zijn grote problemen. Zo is er ‘ernstige vertraging’ bij de reparatie van 
bijvoorbeeld rolstoelen. Thuiswonende ouderen kunnen minder doen als hun rolstoel het niet 
doet. Bovendien voelt deze groep zich tijdens de laatste lockdown eenzamer dan in het begin 
van de pandemie. Er zijn minder activiteiten, en als die er wel zijn blijven mensen weg omdat 
ze bang zijn besmet te raken. Bron: De Telegraaf, 10 februari 2022.  
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Luchtverkeersleiding onder druk door toename aantal ziekmeldingen 

Steeds meer luchtverkeersleiders melden zich ziek vanwege de quarantaineregels rond het 
coronavirus. Daardoor staat de dienstverlening onder grote druk en kunnen niet alle diensten 
worden gevuld, meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). 

Het toenemende ziekteverzuim heeft alleen op het vliegveld van Maastricht gevolgen gehad 
voor het vliegverkeer. Daar zijn vluchtschema's gewijzigd vanwege een tekort aan 
luchtverkeersleiders. Een woordvoerder van LVNL denkt echter dat verzuim ook op andere 
vliegvelden de vluchtschema's kan gaan beïnvloeden. Dat zou kunnen betekenen dat vluchten 
worden geannuleerd of verplaatst. 

‘Het ziekteverzuim zorgt voor krappe roosters, voorlopig kan alle dienstverlening nog 
doorgaan, maar het is een erg onvoorspelbare situatie. Niet alle posities kunnen worden 
bemand’, aldus de woordvoerder. ‘We moeten als het nodig is met landings- en startbanen 
schuiven, zodat het overzichtelijker wordt voor de luchtverkeersleiders. Mogelijk moeten er 
dan ook vluchten worden gewijzigd.’ 

Volgens de woordvoerder heeft het uitvallen van nog meer luchtverkeersleiders direct impact 
op de luchtvaart in Nederland. ‘Daarom wordt het continu gemonitord.’ Bron: De Telegraaf, 
10 februari 2022.  

De coronamaatregelen voor de nachthoreca kunnen het beste vrijdag al 
worden versoepeld 

De coronamaatregelen voor de nachthoreca kunnen het beste vrijdag al worden versoepeld, 
zegt voorzitter van de vakbond BOA ACP Richard Gerrits. Zo worden volgens Gerrits veel 
problemen met handhaving voorkomen rond de aangekondigde opening van de horeca 
zaterdagavond. 

Veel nachthorecazaken gaan zaterdag uit protest tegen de coronamaatregelen open. 
Politiebonden hebben aangekondigd agenten op te roepen niet te gaan handhaven in het kader 
van cao-acties. De handhaving zou dan bij de boa's terechtkomen, maar die willen niet 
ingrijpen zonder steun van de politie. 

De verwachting is dat komende dinsdag nieuwe versoepelingen worden aangekondigd, onder 
meer voor de horeca. ‘Vervroeg die versoepelingen met drie dagen, dat maakt het voor iedereen 
een stuk makkelijker’, aldus Gerrits. Dan zou er niet meer gehandhaafd moeten worden op 
de openingstijden van de horeca, die nu nog tot 22.00 uur open mag zijn.  

De vakbond heeft met meerdere gemeenten overlegd over wat de plannen zijn. Sommige 
gemeenten willen gewoon gaan handhaven, andere gemeenten zeggen dat er niet wordt 
gehandhaafd zonder politie. Ook wordt er veel gekozen voor handhaving in burger. Dat 
betekent dat boa's in normale kleding kijken welke horecazaken open zijn. Zo kunnen achteraf 
bestuurlijke boetes worden opgelegd en komt de veiligheid van de handhaver niet in het 
geding. Bron: AD, 10 februari 2022. 

De zorg in Sint Jansdal, met ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad, is 
ontwricht door een extreem hoog ziekteverzuim 

De zorg in Sint Jansdal, met ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad, is ontwricht door 
een extreem hoog ziekteverzuim, schrijft bestuurder Arend Jan Poelarends in een bericht op 
Facebook. 

‘Poli-afspraken moeten we helaas afzeggen, omdat artsen op andere plekken nodig zijn. Dertig 
procent van het operatieprogramma in Harderwijk ligt stil en de spoedeisende hulp moet 
regelmatig dicht omdat deze vol ligt’, meldt Poelarends. 
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Ook zegt hij dat het ziekenhuis het aantal telefoontjes bijna niet meer aan kan. ‘Vandaar het 
verzoek om ons niet te bellen, wij bellen zelf zodra wij meer weten over jouw afspraak. 
Natuurlijk willen wij geen afspraken afzeggen of operaties en behandelingen (weer) uitstellen. 
Wij begrijpen dat veel mensen ons bellen met vragen over hun afspraak’, aldus de 
ziekenhuisbestuurder. 

Het ziekenhuis kampt volgens hem met een extreem hoog aantal afwezige werknemers door 
ziekte of quarantaine wegens corona. Bron: AD, 10 februari 2022. 

Tim Spector noemt het over twee weken afschaffen van de 
coronamaatregelen in Engeland onverantwoordelijk 

Tim Spector, een Britse wetenschapper, noemt het over twee weken afschaffen van de 
coronamaatregelen in Engeland 'onverantwoordelijk'. ‘Het gebeurt uit politieke standpunten 
in plaats van uit wetenschappelijk perspectief.’  

De Britse premier Johnson kondigde gisteren aan dat alle maatregelen over twee weken 
afgeschaft worden. Dat is een maand eerder dan aanvankelijk werd gedacht. 

‘Het is duidelijk een race voor de regering om te zeggen dat Groot-Brittannië de eerste is die 
versoepelt’, aldus Spector. ‘Maar ik denk dat ze vertrouwen op gegevens die door de 
wetenschap sterk worden betwist.’ Bron: AD, 10 februari 2022.  

Farmaceut AstraZeneca heeft de winst vorig jaar zien dalen 

De Britse vaccinproducent AstraZeneca, bekend van onder andere zijn coronavaccin, heeft 
de winst vorig jaar zien dalen. De onderneming maakte eerder bekend het Amerikaanse 
biotechbedrijf Alexion over te nemen, waarmee tientallen miljarden waren gemoeid. Daarnaast 
kampte AstraZeneca ook met andere kostenposten. De omzet van het bedrijf liep evenwel ook 
op. 

De winst na belastingen kwam uit op 112 miljoen dollar (98 miljoen euro). Dat was een jaar 
eerder nog 3,2 miljard dollar. De omzet van het bedrijf steeg met 41 procent tot 37,4 miljard 
dollar. Coronavaccin Vaxzevria zorgde voor bijna 4 miljard dollar aan inkomsten. Bron: AD, 
10 februari 2022.  

Het aantal positieve coronatests op de Olympische Spelen van Beijing  is 
weer iets gestegen 

Het aantal positieve coronatests op de Olympische Spelen van Beijing nam de afgelopen 
dagen steeds verder af, maar is nu weer iets gestegen. Afgelopen dag testten negen 
deelnemers aan de Winterspelen positief. In zes gevallen gebeurde dat bij aankomst op het 
vliegveld van Beijing; binnen de zogeheten 'gesloten superbubbel' in China testten drie 
mensen positief. Zeven van de negen coronagevallen zijn sporters of officials. 

China voerde woensdag in totaal 71.516 tests op het coronavirus uit. Alle deelnemers aan de 
Spelen, van sporters tot journalisten, worden dagelijks getest. Op de luchthaven arriveerden 
woensdag 61 deelnemers, ruim de helft daarvan sporters en hun trainers die nog in actie gaan 
komen. Bron: AD, 10 februari 2022. 

Alle grote musicalproducties zijn inmiddels weer hervat in de 
Nederlandse theaters 

Alle grote musicalproducties zijn inmiddels weer hervat in de Nederlandse theaters. Maar 
eenvoudig is het niet voor de producenten om elke avond een volledige cast op het podium te 
hebben staan. Net als in de rest van de samenleving vallen er met regelmaat belangrijke 
spelers uit door een coronabesmetting. Zo kon de première van de Hazes-musical Hij Gelooft 
In Mij om die reden afgelopen zondag niet doorgaan. 
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‘Er zijn op dit moment meerdere acteurs in de cast die kunnen bijspringen als één van de 
hoofdrollen wegvalt’, stelt een woordvoerder van Stage Entertainment. Het bedrijf is 
verantwoordelijk voor grote succesproducties als TINA, The Sound of Music en Aladdin. ‘We 
hebben heel bewust extra alternates ingewerkt, om te voorkomen dat we bij een plotselinge 
besmetting een hele voorstelling moeten afgelasten.’ Bron: AD, 10 februari 2022. 

De productie in de Nederlandse industrie is in december met 12,6 
procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder 

De productie in de Nederlandse industrie is in december met 12,6 procent gestegen ten 
opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de 
productie daarmee op het hoogste niveau ooit. Een maand eerder kwam de groei uit op 10,9 
procent, waarmee de productie ook al op het hoogste niveau ooit uitkwam. 

De Nederlandse industrie profiteert van het sterke economische herstel van de coronacrisis, 
die in 2020 nog voor flinke tegenwind zorgde. In het voorjaar van 2020 kromp de productie 
snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet. Bron: 
AD, 10 februari 2022. 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is gedaald tot onder de 200 

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is 
donderdag gedaald tot onder de 200. Er liggen nu 198 patiënten met corona op deze 
afdelingen, 8 minder dan woensdag. De laatste keer dat er minder dan 200 coronapatiënten 
op deze afdelingen lagen, was op 26 oktober. 

In totaal liggen er nu nog 1513 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 18 minder 
dan woensdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 
1315 Covidpatiënten, dat zijn er 10 minder dan de voorgaande dag. 

Afgelopen 24 uur werden 197 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de 
verpleegafdelingen, op de ic's ging het om 13 nieuwe opnames. Bron: AD, 10 februari 2022.  

In Nijmegen zal wel gehandhaafd worden tijdens ‘De Nacht Staat OP’  

Boa's mogen zaterdag niet solidair zijn met politie, zegt Bruls. Dat boa's niet zullen 
handhaven tijdens ‘De Nacht Staat Op’ is volgens Hubert Bruls, voorzitter van het 
Veiligheidsberaad, niet waar. ‘Er wordt een relletje gemaakt dat er niet is’, zegt Bruls in het 
radioprogramma Sven op 1. ‘Dat hebben de boa's niet gezegd. Toen ik vanochtend opstond 
hadden wij nog geen arbeiderszelfbestuur.’ 

Zaterdag 12 februari protesteert de nachthoreca door open te gaan tot na 22.00 uur, terwijl 
de horeca volgens de geldende maatregelen dan dicht moet zijn. Bron: AD, 10 februari 2022. 

Ongeloof om 'dreigen met dwangbevel' voor nachtclubs: 'Werkelijk 
schandalig’ 

Door het hele land trekken de eerste nachtclubs en kroegen zich terug uit ‘De nacht staat op’ 
vanwege mogelijke sancties door de overheid. De initiatiefnemer van de landelijke actie, Pieter 
de Kroon, is met stomheid geslagen. ‘Dat ze dreigen met een dwangbevel vind ik werkelijk 
schandalig. Heel jammer dat het zo moet gaan.’  

Een groot deel van de discotheken en nachtclubs in Nederland is van plan zaterdagavond om 
22.00 uur open te gaan. Onder de huidige coronaregels is dat juist de tijd waarop ze zouden 
moeten sluiten. Er doen tientallen ondernemers aan de actie mee, verspreid over verschillende 
steden.  
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Maar ondertussen druppelen ook de eerste afmeldingen binnen, zoals van discotheek Dieka 
in Markelo. ‘De veiligheidsregio Twente maakt het ons onmogelijk om aan deze landelijke actie 
deel te nemen. Aangezien deze nu al dreigen met een dwangbevel wordt het ons helaas 
onmogelijk gemaakt om open te gaan’, valt te lezen in een bericht op Facebook.  

De Veiligheidsregio meldt dat de bevoegdheid over een dwangbevel bij de gemeente ligt. ‘We 
hebben begrip voor de actie van de horeca, maar we hebben wel aangegeven dat er 
gehandhaafd gaat worden. Hou nog even vol, is onze boodschap.’ De vraag is echter wie er 
gaat handhaven. 

Ook Club 1841 in het Friese Sneek geeft er de brui aan. ‘Helaas heeft onze gemeente 
aangegeven de regels van de overheid te hanteren en wij kunnen niet anders dan dit 
accepteren’, klinkt het in een verklaring. Ook in Ede en Boxmeer laten kroegeigenaren weten 
zich terug te trekken, weliswaar na ‘goed overleg’ met de gemeente. 

Dat horecaondernemers zich genoodzaakt voelen om de actie af te blazen, zorgt bij 
ondernemer Pieter de Kroon voor grote frustratie. Hij is eigenaar van de Chicago Social Club 
in Amsterdam. ’Ik vind het belachelijk dat je een ondernemer zó behandelt terwijl die al twee 
jaar dicht is en niet één keer fatsoenlijk gehoord is door de overheid. Die mensen zouden eens 
moeten kijken op Ticketswap, want wat daar gebeurt, die ongekende interesse in al die 
feesten, dat is echt bizar, én prachtig om te zien!’ 

Op Ticketswap is inderdaad een flinke stormloop op tickets gaande. Zeker 30.000 mensen 
staan momenteel in de wachtrij voor een van de feesten die zaterdag op de planning staan. 
‘Het geeft de ondernemers zo veel energie om te zien hoeveel Nederlanders de behoefte hebben 
om op de dansvloer te staan’, zegt De Kroon. 

In Amsterdam, waar zo’n 15.000 kaartjes zijn verkocht, staan alle feesten nog gewoon op de 
planning. In de loop van vandaag komt de Veiligheidsregio met een reactie of er wel of niet 
gehandhaafd gaat worden op de coronaregels. De Kroon heeft vertrouwen in een goede afloop. 
‘We hebben ons al twee jaar braaf gedragen en rekenen op een tegemoetkoming van de 
gemeente, zeker nadat de overheid ons afgelopen zomer die rotstreek leverde met het Dansen 
met Janssen-debacle.’ 

De verwachting is dat komende dinsdag nieuwe versoepelingen worden aangekondigd, onder 
meer voor de horeca. ‘Vervroeg die versoepelingen met drie dagen, dat maakt het voor iedereen 
een stuk makkelijker’, zegt voorzitter van de vakbond BOA ACP Richard Gerrits. Dan zou er 
niet meer gehandhaafd hoeven worden op de openingstijden van de horeca, die nu nog tot 
22.00 uur open mag zijn. 

De vakbond heeft met verschillende gemeenten overlegd over wat de plannen zijn. Sommige 
gemeenten willen gewoon gaan handhaven, andere gemeenten zeggen dat er niet wordt 
gehandhaafd zonder politie. De politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB riepen 
woensdagochtend hun leden op vanaf komende vrijdagnacht tot en met maandagochtend zo 
passief mogelijk toezicht te houden op het uitgaanspubliek en niet op te treden als horeca-
instellingen in strijd met de coronamaatregelen openblijven. 

In de plaats daarvan wordt er in sommige gemeentes gekozen voor handhaving in burger. Dat 
betekent dat boa’s in normale kleding kijken welke horecazaken open zijn. Zo kunnen achteraf 
bestuurlijke boetes worden opgelegd en komt de veiligheid van de handhaver niet in het 
geding. ‘Dat is heel fijn. Er is dan geen gevaar voor de boa’s’, aldus Gerrits. 

Veel nachthoreca is al volledig uitverkocht voor de zaterdag geplande openingsactie De Nacht 
staat op. Zo heeft 013 in Tilburg in totaal 1400 kaarten verkocht, waarmee alle tickets op zijn. 
Ook Het Patronaat in Haarlem (700 kaarten) en De Helling in Utrecht (300 kaarten) zijn 
compleet uitverkocht. FLUOR in Amersfoort heeft in de voorverkoop al 300 kaarten aan de 
man gebracht en zal dinsdagavond de resterende 200 tickets te koop aanbieden. 
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Alle clubs laten aan het ANP weten geen gebruik te gaan maken van hun maximale bezetting. 
Eerder was al bekend dat alle tickets van de Amsterdamse clubs die meedoen ook zijn 
uitverkocht, in totaal gaat het om 15.000 kaarten. Bron: AD, 10 februari 2022. 

BOA-bond: voorkom moeilijkheden en versoepel horecaregels vrijdag 

De coronamaatregelen voor de nachthoreca kunnen het beste vrijdag al worden versoepeld, 
zegt voorzitter van de vakbond BOA ACP Richard Gerrits. Zo worden volgens Gerrits veel 
problemen met handhaving voorkomen rond de aangekondigde opening van de horeca 
zaterdagavond. 

Veel nachthorecazaken gaan zaterdag uit protest tegen de coronamaatregelen open. 
Politiebonden hebben aangekondigd agenten op te roepen niet te gaan handhaven in het kader 
van cao-acties. De handhaving zou dan bij de boa's terechtkomen, maar die willen niet 
ingrijpen zonder steun van de politie. 

De verwachting is dat komende dinsdag nieuwe versoepelingen worden aangekondigd, onder 
meer voor de horeca. ‘Vervroeg die versoepelingen met drie dagen, dat maakt het voor iedereen 
een stuk makkelijker’, aldus Gerrits. Dan zou er niet meer gehandhaafd moeten worden op 
de openingstijden van de horeca, die nu nog tot 22.00 uur open mag zijn. 

De vakbond heeft met meerdere gemeenten overlegd over wat de plannen zijn. Sommige 
gemeenten willen gewoon gaan handhaven, andere gemeenten zeggen dat er niet wordt 
gehandhaafd zonder politie. Ook wordt er veel gekozen voor handhaving in burger. Dat 
betekent dat boa's in normale kleding kijken welke horecazaken open zijn. Zo kunnen achteraf 
bestuurlijke boetes worden opgelegd en komt de veiligheid van de handhaver niet in het 
geding. ‘Dat is heel fijn. Er is dan geen gevaar voor de boa's’, aldus Gerrits. Bron: De Telegraaf, 
10 februari 2022. 

Nachtclubs lopen zaterdag toch risico: Halsema dreigt met boete en sluiting 

Nachtclubs willen zaterdagnacht open gaan, maar moeten vrezen voor hoge boetes en sluiting. 
Handhavers zullen dit weekend ingrijpen waar nodig is. 

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de Koninklijke Horeca Nederland 
Amsterdam, die deze verder verspreidt onder de nachtclubs. 

Clubs riskeren een boete van 4500 euro als zij de regels overtreden. Een verplichte sluiting 
dreigt als zij dit bij herhaling doen. Halsema vraagt aan de horeca om zich dringend te voegen 
naar de regels, ervan uitgaande dat de samenleving binnenkort opengaat. ‘Dan kunnen we de 
Amsterdamse clubs in volle glorie heropenen. Ik reken op u,’ staat er in de brief. 

Door de coronamaatregelen zijn de nachtclubs de laatste twee jaar slechts enkele weken open 
geweest. Ze willen dan ook niet voor één nacht opengaan, maar zoals vanouds elke nacht. 
Initiatiefnemer is Pieter de Kroon, eigenaar van de Social Club op het Leidseplein en voorzitter 
van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) zei eerder dat ze maar zelden genoemd worden in 
persconferenties. ‘We moeten het nu dus maar zelf gaan doen.’ 

De politievakbonden riepen eerder op om de protestactie ‘zonder handhaving of sancties’ door 
te laten gaan. Ze willen hiermee in actie komen voor een betere cao. Vakbond BOA ACP zei 
niet te willen ingrijpen zonder steun van de politie, maar gemeenten kunnen alsnog boa’s in 
burger inzetten. 

Dat zal ook in Amsterdam gebeuren, laat de woordvoerder van Halsema weten. Eventueel 
kunnen ook achteraf bestuurlijke boetes worden opgelegd, waarmee de veiligheid van de 
handhaver niet in het geding komt. Bron: Het Parool, 10 februari 2022. 
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Amsterdamse clubs zaterdag open ondanks dreiging forse dwangsom 

De Amsterdamse clubs die van plan zijn op zaterdagavond hun deuren te openen, laten zich 
niet afschrikken door de dreigende dwangsom van de gemeente en gaan gewoon open. Dat 
laat Pieter de Kroon, initiatiefnemer van de actie en voorzitter van Overleg Amsterdamse Clubs 
(OAC) weten. Amsterdamse nachtclubs die meedoen aan de protestactie ‘De Nacht staat op’ 
riskeren een boete van 4500 euro als ze de deuren openen. 

Burgemeester Femke Halsema stelde Koninklijke Horeca Nederland vanmiddag per brief op 
de hoogte van de dreigende boetes. Vrijdag krijgen de individuele clubs eveneens een brief, 
die dan direct geldt als waarschuwing. 

Halsema schrijft dat ze de frustratie, teleurstelling en noodzaak voor perspectief vanuit de 
nachtclubs begrijpt. Ze benadrukt echter dat het stadsbestuur zich houdt aan de landelijke 
coronaregels, ‘zoals we dat telkens hebben gedaan’. ‘Ik vraag u dringend u nog te voegen naar 
de regels, ervan uitgaande dat de samenleving binnenkort opengaat’, aldus de burgemeester. 
‘Dan kunnen we de Amsterdamse clubs in volle glorie heropenen. Ik reken op u.’ 

‘Ik heb begrip voor de positie van de burgemeester en dat ze moet handhaven, maar we hopen 
dat de gemeente ervoor kiest ons niet direct een boete op te leggen’, aldus De Kroon. ‘Deze 
mogelijke dwangsom verandert niks voor de clubs, wij gaan gewoon open. We hebben nog 
steeds niet genoeg perspectief geboden gekregen vanuit Den Haag. Om weer een avondje open 
te kunnen en heel veel blije mensen om ons heen te hebben betekent heel veel voor ons.’ 

De Amsterdamse nachtburgemeester Ramon De Lima zegt teleurgesteld te zijn in de dreigende 
boete van de gemeente. ‘Ik baal hiervan, zeker voor de clubeigenaren die nu al twee jaar dicht 
zijn. Juist nu is het zo belangrijk dat dit door moet kunnen gaan. Mensen kijken hier echt 
naar uit.’ 

In Amsterdam hebben diverse clubs aangekondigd dat ze zaterdagavond meedoen met de 
actie, waarmee ze aandacht willen vragen voor de langdurige sluiting waar het nachtleven 
vanwege de coronamaatregelen mee te maken heeft. Eerder werd bekend dat alle tickets van 
de Amsterdamse clubs die meedoen zijn uitverkocht. Het zou gaan om zo’n 20.000 tot 25.000 
kaarten. 

Een woordvoerder van poppodium Paradiso denkt de mogelijke boete van 4500 euro ‘er wel 
uit te halen’ door zaterdagavond open te blijven. Eelko Anceaux van de Amsterdamse club De 
Marktkantine laat weten dat ‘overheidsdreigementen’ geen verschil zullen maken of de 
Amsterdamse clubs hun deuren openen of niet. 

De actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg 
Amsterdamse Clubs (OAC). De initiatiefnemers zeggen het zat te zijn dat bij de plannen van 
het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. In het 
hele land hebben clubs zich bij de actie aangesloten. 

Inmiddels dreigen ook in andere plaatsen in het land gemeenten met boetes oplopend tot 
50.000 euro, waardoor meerdere clubs zich al hebben teruggetrokken. Groningen, Maastricht, 
Den Haag en Haarlem hebben laten weten te gaan handhaven. Ook Utrecht volgt deze lijn. 
Burgemeester Sharon Dijksma begrijpt de moeilijke situatie en heeft bij het kabinet voor de 
nachtsector, die als eerste dicht moest en nog steeds niet open kan, gepleit. ‘Er zijn 
versoepelingen aangekondigd, maar zolang de huidige coronamaatregelen nog gelden zullen 
we die net als altijd handhaven’, aldus Dijksma. 

Eerder zei initiatiefnemer Pieter De Kroon dat hij het ‘belachelijk’ vindt dat overheden gaan 
handhaven. Hij verwacht dat jongeren op plekken waar de feesten niet doorgaan naar illegale 
feesten zullen gaan. ‘Daarom is het zo belangrijk dat wij weer opengaan. Wij bieden een 
beschermde omgeving’, zegt hij. 
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Vakbond BOA ACP roept de Arbeidsinspectie op om zaterdag te controleren of de boa’s onder 
veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. ‘Als boa’s in uniform moeten gaan handhaven 
zonder back-up van de politie, dan kan dat wel eens verkeerd aflopen’, aldus Richard Gerrits 
tegen deze site. De arbeidsinspectie neemt het verzoek in behandeling, bevestigt een 
woordvoerder. 

 ‘Normaliter doen boa’s dit werk alleen in samenwerking met de politie’, aldus de bonden in 
een gezamenlijke verklaring. Hierdoor komt de veiligheid van de boa’s ernstig in het geding. 
Een boa in uniform, die nog steeds niet over de benodigde verdedigingsmiddelen beschikt, 
mag niet het slachtoffer worden van dadendrang van de burgemeesters.’ Bron: AD, 10 februari 
2022. 

Nieuw-Zeelandse politie arresteert demonstranten bij parlement  

Zeker 120 demonstranten zijn donderdag gearresteerd bij het parlementsgebouw in de Nieuw-
Zeelandse hoofdstad Wellington. De politie spreekt van een ‘ongekende actie’ en verwacht dat 
de protesten tegen het strenge coronabeleid, die al drie dagen duren, ook de komende dagen 
aanhouden. Vanuit het hele land zijn politieagenten naar de hoofdstad gestuurd, nadat 
premier Jacinda Ardern zei dat ze het tijd vindt dat er een einde komt aan de protesten zoals 
die nu gevoerd worden. 

De actie begon op dinsdag met duizenden betogers en is geïnspireerd door die in Canada, 
waar vrachtwagenchauffeurs al ruim anderhalve week protesteren tegen coronamaatregelen. 
Een deel van de Nieuw-Zeelandse demonstranten kampeerde de afgelopen nachten voor het 
parlementsgebouw. Zij uiten met name kritiek op de vaccinatieplicht voor mensen met 
bepaalde beroepen en het geldende 2G-beleid. 

De spanning tussen de ruim honderd overgebleven demonstranten voor het 
parlementsgebouw en een groot aantal politieagenten liep donderdag op, nadat het protest de 
afgelopen dagen door de autoriteiten gadegeslagen werd. Op beelden was te zien hoe de 
demonstranten arm aan arm staan om zo te voorkomen dat de politie arrestaties kan 
verrichten. 

Verschillende agenten werden geslagen en geschopt en demonstranten riepen leuzen als ‘dit 
is geen democratie’, ‘schaf de vaccinatieplicht af’ en ‘schaam jullie’. Premier Ardern, die deze 
week herhaaldelijk zei dat inwoners het recht hebben te demonstreren, zei donderdag in een 
persconferentie dat er ‘ook regels zijn over wat er rondom het parlementsgebouw mag 
gebeuren’. 

De lokale politiechef Corrie Parnell, die al 150 extra agenten naar de stad liet komen om te 
helpen bij de demonstraties, benadrukte het belang van de openbare veiligheid. ‘Inwoners van 
deze stad hebben het recht om hun leven te leiden. Deze protesten mogen geen oneerlijke 
impact hebben op het grote publiek’, aldus de politiechef. 

Omdat er veel kinderen bij de protesten aanwezig waren, moesten agenten volgens Parnell 
voorzichtig te werk treden. Sommige demonstranten plaatsen hun kinderen tussen zichzelf 
en de politie. De chef denkt niet dat agenten buitenproportioneel hebben gehandeld. ‘Iedereen 
die de beelden van vandaag bekijkt, zal zien dat onze mensen eerlijk en zeer professioneel 
hebben gehandeld’, aldus Parnell. 

Rond het parlementsgebouw is een gebiedsverbod afgekondigd en demonstranten die 
weigeren te vertrekken riskeren gearresteerd te worden. Ardern benadrukte tijdens een 
persconferentie dat de demonstranten een minderheid vertegenwoordigen. Haar regering nam 
de afgelopen twee jaar zeer strenge coronamaatregelen, waardoor het aantal besmettingen en 
de sterftecijfers zeer laag bleven. Daarnaast is 94 procent van de Nieuw-Zeelanders volledig 
gevaccineerd tegen het coronavirus. 
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Sommige demonstranten in Nieuw-Zeeland dragen Canadese vlaggen om solidariteit met de 
protestactie daar te tonen. De Canadese hoofdstad Ottawa staat sinds eind januari in het 
teken van een coronademonstratie, die met name gericht is tegen een vaccinatieplicht voor 
truckers die de grens met de Verenigde Staten oversteken. Bron: De Telegraaf, 10 februari 
2022.  

CBS: productie Nederlandse industrie op hoogste niveau ooit 

De productie in de Nederlandse industrie is in december met 12,6 procent gestegen ten 
opzichte van een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de 
productie daarmee op het hoogste niveau ooit. Een maand eerder kwam de groei uit op 10,9 
procent, waarmee de productie ook al op het hoogste niveau ooit uitkwam. 

De Nederlandse industrie profiteert van het sterke economische herstel van de 
coronacrisis, die in 2020 nog voor flinke tegenwind zorgde. In het voorjaar van 2020 kromp 
de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn 
ingezet. Bron: Het Parool, 10 februari 2022.  

Amerikaanse inflatie stijgt tot 7,5 procent 

De inflatie in de Verenigde Staten is verder toegenomen tot 7,5 procent in januari, zo maakte 
het Amerikaanse ministerie van Werk vanmiddag bekend. Dat was meer dan verwacht, zeker 
nu de Amerikaanse centrale bank heeft laten verstaan dat ze volgende maand de rente gaat 
optrekken. 

In december lag de inflatie op 7 procent, het hoogste niveau in veertig jaar. Vorige maand 
versnelde de stijging van de levensduurte nog meer. Economen hadden voor januari gemiddeld 
op een cijfer van 7,3 procent gerekend. 

Op maandbasis werden consumptiegoederen 0,6 procent duurder. De prijsstijgingen waren 
voelbaar bij voedingsproducten, energie en huisvesting. Hier gingen economen uit van een 
stijging met 0,4 procent. 

De kerninflatie, dus zonder de volatiele voedings- en energieprijzen, lag dan weer op 6 procent. 

De hoge inflatie is geen goed nieuws voor president Joe Biden, want de Amerikanen voelen 
dat hun koopkracht wordt aangetast. De recente loonstijgingen in heel wat sectoren -om 
personeel aan te trekken na de ‘Great Resignation’- worden hiermee ook teniet gedaan. 

De Federal Reserve komt op 15 en 16 maart samen, waar verwacht wordt dat ze de 
belangrijkste rentevoet zal verhogen. De druk om in te grijpen, wordt nu nog groter. 

Ook in België loopt de inflatie op aan een tempo dat in veertig jaar niet gezien is. Vorige maand 
ging het om 7.59 procent op jaarbasis. Bron: De Morgen, 10 februari 2022. 

Zweden stopt met gratis coronatesten op grote schaal 

In Zweden wordt er niet meer grootschalig gratis getest op het coronavirus. Mensen die 
symptomen hebben, hoeven zich ook niet meer standaard te laten testen. Zweden die klachten 
hebben, wordt gevraagd om thuis te blijven.  

Volgens de autoriteiten levert testen niet meer genoeg op en zijn de kosten te hoog. De 
voorzitter van de Zweedse gezondheidsraad zei eerder deze week dat de kosten van het 
grootschalig gratis testen bijna 193 miljoen euro per week zijn. Dat geld kan beter anders 
besteed worden, is de gedachte. 

Door te stoppen met het grootschalig gratis testen is er ook geen zicht meer op de verspreiding 
van het virus. Er zijn nog wel gratis PCR-testen beschikbaar voor mensen die in de 
(ouderen)zorg werken en kwetsbare mensen. Als zij klachten hebben, kunnen ze gratis getest 
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worden. Mensen die buiten deze groepen vallen, hebben het advies gekregen om thuis te 
blijven met klachten. Bron: RTL Nieuws, 10 februari 2022. 

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 86.862 positieve 
coronatests geregistreerd 

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 86.862 positieve 
coronatests geregistreerd. Dat is een fractie hoger dan het cijfer van woensdag. 

Amsterdam telde opnieuw de meeste positieve tests. In de hoofdstad werden 3588 bevestigde 
besmettingen geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 850.501 positieve tests 
geregistreerd, gemiddeld 121.500 per dag. Volgens het RIVM vlakt het aantal positieve testen 
af. 

Het aantal gemelde sterfgevallen liep iets op, na een paar dagen van daling. In de afgelopen 
dag kreeg het RIVM bericht dat vijftien mensen aan de gevolgen van hun infectie zijn 
bezweken. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de 
afgelopen dag zijn overleden. 

In de afgelopen week registreerde het RIVM 56 sterfgevallen, gemiddeld acht per dag. Bron: 
AD, 10 februari 2022. 

Vandenbroucke: 'CST zal bij tieners groen blijven kleuren, ook zonder 
booster' 

Ook na 1 maart zal het Corona Safe Ticket van 12- tot 17-jarigen in België groen blijven 
kleuren, ook al kregen zij (nog) geen boosterprik. Dat heeft minister van Volksgezondheid 
Frank Vandenbroucke (Vooruit) deze namiddag gezegd in de Kamer. 

Vanaf 1 maart is de booster voor volwassenen verplicht voor een geldig vaccinatiecertificaat 
als hun basisvaccinatie meer dan vijf maanden geleden is. Maar omdat de boosterprik bij 
tieners niet wordt aanbevolen en er nog geen Europese toestemming voor is, zal dat bij hen 
niet het geval zijn, klinkt het. Hun coronapas zal dus ook langer dan vijf maanden na de 
basisvaccinatie groen blijven kleuren. 

Gisteren startte Vlaanderen op eigen initiatief met de boostercampagne voor minderjarigen. 
Brussel en Wallonië wachten nog op een Europees advies. 

Het gaat voor alle duidelijkheid om een Belgische regeling, die niet per se ook in het buitenland 
van toepassing is. Veel Europese landen vragen ook van minderjarigen een recente 
boosterprik om het land binnen te mogen of om bijvoorbeeld op café of restaurant te gaan. In 
Oostenrijk is de basisvaccinatie voor minderjarigen bijvoorbeeld slechts zeven maanden 
geldig, daarna is er ook voor hen een boosterdosis vereist. 

Wat betreft de afschaffing van de mondmaskerplicht op school zei Vandenbroucke zich aan te 
sluiten bij wat de GEMS-experts daarover hebben geadviseerd. Zij hebben een advies gegeven 
om in stapjes te versoepelen: eerst de mondmaskers afschaffen bij de jongste kinderen, daarna 
bij de kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar en het middelbaar onderwijs. ‘Gradueel in een 
veilig stappenplan na de krokusvakantie’, aldus Vandenbroucke. Bron: De Morgen, 10 
februari 2022. 

Een groep mensen is vandaag een GGD-locatie in Heerlen 
binnengevallen  

Een groep mensen is vandaag een GGD-locatie in Heerlen binnengevallen om te protesteren 
tegen het vaccineren. Daarbij ontstond een stevige discussie met de medewerkers. Er 
ontstond zelfs een kort handgemeen.  
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Op beelden van het incident is te zien hoe de medewerkers aan de actievoerders vragen te 
vertrekken. Dat weigeren ze, waarna de medewerkers de politie bellen. De actievoerders 
roepen onderwijl dat de medewerkers zich schuldig maken aan moord en dat er sprake is van 
genocide. Een paar momenten later legt een medewerker zijn hand op de telefoon van een 
filmende demonstrant, waarna een kort handgemeen ontstaat.  

De GGD reageert furieus. 'Wij accepteren het niet dat op onze locaties medewerkers 
worden geprovoceerd en geïntimideerd en staan als één man achter hen', aldus een 
verklaring. 'Gelukkig hebben we dit nog niet eerder meegemaakt.'  

De beveiliging wordt 'zichtbaar en onzichtbaar' opgeschroefd, aldus de GGD.  

Burgemeester van Heerlen, Roel Wever, zegt dat er 'grenzen zijn overtreden. ‘Dat accepteren 
we niet. Prima als je voor je mening opkomt, maar doe dat met respect voor de mening en 
rechten van anderen.’ Bron: AD, 10 februari 2022. 

 

Defensie stopt per 1 maart met de hulp aan GGD 

Defensie stopt per 1 maart met de hulp aan de GGD. Afgelopen maanden hielpen militairen de 
gezondheidsdiensten bij het vaccineren en testen op corona. 

Momenteel helpen er nog 'enkele tientallen' militairen op de testlocaties van de GGD. In totaal 
staan er nu nog 750 militairen op 'stand-by', wat wil zeggen dat ze hun gewone werk doen 
maar opgeroepen kunnen worden voor hulp als dat nodig is. 

Per 1 maart verloopt de aanvraag van de GGD aan Defensie. De woordvoerder van het 
ministerie verwacht geen nieuwe aanvraag meer. 

Het is nog steeds heel druk bij de GGD-teststraten, vanwege het hoge aantal mensen dat wil 
weten of ze een coronabesmetting hebben opgelopen. Eerder liet koepelorganisatie GGD 
GHOR Nederland al weten dat er nu vooral niet-militair personeel wordt ingezet bij het testen, 
dat komt van uitzendbureaus of met een vast contract. Ook is er een landelijke pool van 
oproepkrachten beschikbaar, zegt een woordvoerder. Bron: AD, 10 februari 2022. 

Weer blunder bij GGD: vrouw is geboosterd, 200 kilometer verderop, 
terwijl ze die booster nooit kreeg 

De GGD blijkt vaker geblunderd te hebben met persoonsgegevens. De gezondheidsdiensten 
liggen al langer onder vuur vanwege het slecht beschermen van deze informatie. Zo kreeg een 
43-jarige vrouw een boosterprik op haar naam geregistreerd, terwijl ze die nooit gekregen 
heeft. 
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De prik zou gezet zijn in de Zeelandhallen in Goes, op zo’n 200 kilometer van waar de 
Limburgse woont. Dit zou ook nog eens zijn gebeurd op de dag dat ze juist vanwege een 
coronabesmetting thuis ziek op bed lag. De persoonsgegevens van degene die de prik 
daadwerkelijk kreeg, zijn dus niet goed gecontroleerd. 

Een mail over die boosterprikafspraak kreeg de Limburgse een half uur na het ingeplande 
prikmoment. En ondanks maandenlange pogingen daartoe, lukte het niet om die 
boosterregistratie geschrapt te krijgen. Bron: AD, 10 februari 2022. 

Kabinet wil volle cafés en theaters toestaan, horeca open tot één uur ’s 
nachts 

Het oude normaal lonkt: het kabinet wil horeca, cultuur en alle andere plekken waar het 
coronatoegangsbewijs geldt, veel ruimer baan te geven. Zij mogen weer meer mensen toelaten, 
zonder vaste zitplaats en zonder 1,5 meter afstand. De sluitingstijd gaat naar één uur ‘s 
nachts. 

Volgende week vrijdag gaan de grote versoepelingen in, horeca, cultuur en evenementen 
kunnen dan tot 01.00 uur open.  

Dat bevestigen ingewijden. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) ontvouwt zijn 
plannen vanavond in een brief aan de Tweede Kamer.  

De voornemens op een rij: het thuiswerkadvies kan overboord, sluitingstijden in de horeca en 
cultuur worden verruimd naar 01.00 uur 's nachts. De 1,5 meterplicht en vaste zitplaats 
kunnen weg op plekken waar de coronapas geldt (zolang het gaat om locaties tot 500 
bezoekers).  

Voor plekken met meer dan 500 gasten blijft de vaste zitplaats vereist, denk aan 
voetbalstadions. Wel vervalt de 1,5 meter daar ook. Voor het nachtleven heeft het kabinet ook 
een plan: dat kan weer open met 1G. Iedereen moet dan toegangstesten doen dus.  

Het kabinet benadert de volgende coronapersconferentie anders. Het OMT moet morgen nog 
bijeenkomen, maar om de verruimingen juridisch en procedureel mogelijk te maken, wordt 
de Tweede Kamer alvast bij de plannen betrokken. Als de experts of burgemeesters later aan 
de noodrem trekken, verandert de agenda misschien nog. Maar de contouren zijn duidelijk.   

En als de druk op de ziekenhuizen ook hierna beperkt blijft, kan de coronapas later deze 
maand zelfs helemaal vervallen, net als de mondkapplicht en de anderhalve meterregel. Bron: 
AD, 10 februari 2022. 

Horeca open is goed voor de gewone cafés en restaurants 

Als de horeca vanaf komende week weer tot 01.00 uur open mag blijven, dan is dat goed voor 
de gewone cafés en restaurants. Voor de nachthoreca 'betekent dit niets', stelt voorzitter Robèr 
Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een eerste reactie. ‘De overheid doet 
nu of ze daar ook wat voor betekent, maar dat is niet zo.’ 

In gesprekken met de ministeries kwamen de langere openingstijden afgelopen week al aan 
de orde, zegt Willemsen. Daarnaast lijkt het plan om de nachtclubs en discotheken te openen 
met verplicht testen vooraf post te hebben gevat bij de overheid, geeft Willemsen aan. KHN 
ziet daar echter niets in. ‘De doelgroep van de nachthoreca heeft zich niet laten boosteren en 
zal zich ook niet laten testen. Die gaan dan naar illegale feestjes en dan heb je er helemaal 
geen grip meer op.’ 

Daarnaast hebben tieners en twintigers weinig kans op ernstige symptomen bij een 
besmetting met de Omikron-variant van het coronavirus, benadrukt Willemsen. KHN wil 
daarom voorlopig de nachtclubs en discotheken openen met het verplicht tonen van een QR-
code. ‘Maar als de beperkingen verdwijnen moet die verplichting er ook snel weer vanaf.’ 
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Willemsen snapt het dan ook goed dat de nachthoreca dit weekeinde de deuren opent tijdens 
een protestactie. ‘Wij hebben daar heel veel begrip voor. Zij zien dat mensen in huis feestjes 
houden en in fabriekspanden en zelf moeten ze gesloten blijven.’ Dat er nu toch gemeentes 
zoals Amsterdam zijn die aankondigen boetes uit te gaan delen, begrijpt de KHN-voorzitter 
eveneens. ‘Burgemeesters zitten ook in een lastige positie.’ Willemsen blijft dan ook positief 
gestemd. ‘We hopen dat er de komende dagen nog wat anders uitkomt.’ Bron: AD, 10 februari 
2022. 

 

@ Sputnik 

De lange tafel in het Kremlin: Poetin houdt iedereen op afstand wegens 
corona, ook de vrienden 

Het was wellicht het beeld van de week: de Russische president Vladimir Poetin die aan een 
meters lange tafel zat met aan de overkant zijn Franse tegenhanger Emmanuel Macron. Liggen 
de standpunten van oost en west dan ver uit elkaar, toch lijkt de vrees van de Russische leider 
voor het coronavirus bepalend.  

Het Russische vaccin Sputnik-V mag volgens president Poetin dan zo ‘betrouwbaar zijn als 
kalasjnikov-machinegeweren’, toch neemt de Russische leider geen enkel risico als het gaat 
om het coronavirus. Hij is dan wel voldoende gevaccineerd, maar hij is ook al 69 en al decennia 
de spil van de politiek in zijn land.  

De voormalige agent van de beruchte KGB, de geheime dienst van de Sovjet-Unie, is altijd wel 
beducht voor zijn veiligheid, wellicht ook terecht, maar sinds het coronavirus is Poetin zo goed 
als onbereikbaar. Dat is zeker in eigen land zo waar hij wordt afgeschermd van bezoekers. Die 
moeten lange tijd in quarantaine en getest worden vooraleer ze de leider mogen ontmoeten. 
Dat gold vorig jaar ook voor de Russische atleten die met medailles terugkeerden van de 
Olympische Spelen. 

In feite moeten bezoekers van Poetin niet enkel in quarantaine, maar ook PCR-testen 
doorstaan vooraleer ze ‘de troonzaal mogen betreden’. Dat kan dan misschien gelden voor 
landgenoten en bevriende leiders uit Centraal-Azië, maar uiteraard niet voor bezoekers als de 
Franse president Emmanuel Macron. Die is zeker niet van plan om de Russen inzage te geven 
in zijn  medische gegevens of DNA-materiaal, al evenmin als Poetin de Fransen hetzelfde zou 
gunnen. 
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Ook bij de persconferentie achteraf is afstand houden de regel. Copyright 2022 The Associated 
Press.  

De oplossing voor de urenlange ontmoeting tussen Poetin en Macron in het Kremlin bestond 
in een tafel van enkele meters lang en wellicht ook in goede ventilatie. Meteen zagen velen hier 
de symboliek van in: oost en west liggen mijlenver uit el kaar, zeker als het gaat over Oekraïne. 

 

De ontmoeting met Orban, de sfeer is gemoedelijker, maar de afstand dezelfde als bij Macron. 
@ Sputnik 

Toch dook die tafel onlangs ook al op toen Poetin de Hongaarse premier Viktor Orban ontving 
in zijn paleis. Anders dan Macron is Orban persoonlijk en politiek goed bevriend met Poetin; 
het is in feite de enige Europese leider die wel een goede band met Poetin heeft. En toch moest 
ook Orban op afstand blijven, zowel tijdens het gesprek aan tafel als tijdens de 
gemeenschappelijke persconferentie achteraf. Poetin neemt niet graag risico's, zeker niet als 
het om zijn gezondheid gaat. 

Alhoewel... tijdens zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping bij de opening van de 
Olympische Winterspelen in Peking was er dan weer geen afstand. Hier speelt Poetin op 
verplaatsing en de Chinese leider Xi is een van de weinige staatslui die hij niet voor het  hoofd 
kan stoten. 
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Poetin en Xi bij de opening van de Olympische Winterspelen in Peking op 4 februari. @ Sputnik 

Overigens zou die lange tafel ook al voor de coronacrisis een paar keer in beeld zijn geweest, 
onder meer bij de ontvangst van een delegatie van de Zuid-Duitse deelstaat Beieren, al zaten 
er toen wel veel meer mensen dicht bij elkaar zoals in pre-coronatijden meestal het geval was. 
‘Rond de tafel zitten’, is synoniem geworden voor overleg of dialoog. Bron: VRT Nieuws, 10 
februari 2022.  

Ambtenaren Volksgezondheid verzwegen bewust mogelijke 
grondrechtschending tijdens aanpak coronacrisis 

Ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
wisten dat zij mogelijk grondrechten zouden schenden bij het invoeren van 
noodverordeningen tijdens de aanpak van de coronacrisis. Ook tijdens de 
invoering van de CoronaMelder-app werd er door ambtenaren van VWS gesproken 
over het 'voorhouden van een worst' bij burgers om de app te installeren. 

Dat blijkt uit afgelopen weekend openbaar gemaakte stukken. In de ambtelijke 
communicatie is onder meer te lezen dat de grondrechtbeperkingen die een 
invoering met zich mee zou kunnen brengen, bewust verzwegen werden. 

Uit de stukken, die dateren van mei 2020, blijkt dat de ambtenaren een manier 
probeerden te vinden om de noodverordeningen te kunnen verkopen aan de 
inwoners. ‘Punt is dat we daarmee natuurlijk ook impliciet toegeven dat de 
noodverordeningen democratische legitimatie missen en een wankele basis zijn 
voor grondrechtbeperkingen. Maar dat zeggen we niet’, zo is te lezen in de stukken. 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 

Deze e-mails zijn via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar geworden. 
Maar wat is die wet eigenlijk? 

Op de website van het Openbaar Ministerie is het volgende te lezen: De Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. 
Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of  andere wetgeving bepaalt 
dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. 

Simpel gezegd betekent het dat iedereen in Nederland het recht heeft om een 
verzoek tot het openbaar maken van informatie over bestuurlijke aangelegenheden 
- in dit geval het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Het openbaar maken van deze specifieke documenten had overigens nog wel de 
nodige voeten in de aarde. De Raad van State stelde (inmiddels) demissionair 
minister Hugo de Jonge uiteindelijk een ultimatum om de coronadocumenten 
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openbaar te maken. Deed hij dat niet, dan kostte het ministerie dat 100 euro per 
dag per Wob-verzoek. 

Met name die laatste zin duidt erop dat er bewust relevante informatie is 
achtergehouden om meer draagvlak te creëren voor de verordeningen. Verder 
eindigt de bewuste e-mail met de zin ‘We produceren morgen wel wat zinnen.’, wat 
de indruk geeft dat men nog zoekende was naar manieren om er een uitlegbaar 
verhaal van te maken. 

Ook rondom de invoering van de CoronaMelder-app komt de onderlinge 
communicatie bij VWS minachtend over. Ook daar hoopte men op ogenschijnlijk 
onzuivere wijze draagvlak te creëren voor de invoering van die app. ‘Als het gaat 
om gedragsverandering gaapt er nogal eens een gat tussen de (intentionele) 
bereidheid tot verandering en het feitelijke gedrag. [...] Wellicht dat het gat hier 
minder groot is als de worst wordt voorgehouden dat er in de toekomst minder 
vrijheidsbeperkingen zullen zijn?’ 

Het impliceert dat men bij VWS van plan was om de burgers 'een worst voor te 
houden', in de hoop dat zij dan eerder bereid zouden zijn de CoronaMelder-app in 
gebruik zouden nemen. Daarmee zouden zij bedoelen dat mensen sneller geneigd 
zijn om de app te installeren als er wordt uitgelegd dat daardoor er in de toekomst 
weer meer mogelijk moet zijn. 

Donderdagavond was VWS niet in de gelegenheid om te reageren op de uitlatingen 
die in de e-mails te lezen zijn. Bron: Hart van Nederland, 10 februari 2022. 

 

 

 

Kamerleden kwaad na achtergehouden informatie rondom corona-
aanpak: 'Het kabinet rammelde aan alle kanten’ 

Het nieuws dat ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) bewust belangrijke informatie achtergehouden hebben om meer 
draagvlak te creëren voor de corona-aanpak, is bij een aantal politici niet in goede 
aarde gevallen. ‘Ministers leggen de eed of gelofte af op de grondwet, dus op de 
grondrechten. Daar dienen ze veel zorgvuldiger mee om te gaan’, zegt zelfstandig 
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt donderdag tegen Hart van Nederland. 

Ook Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) heeft geen goed woord over voor de openbaar 
gemaakte stukken. ‘Eens te meer wordt hiermee duidelijk wat heel veel mensen al 
vermoedden. Het coronabeleid van het kabinet rammelde niet alleen aan alle 
kanten, er werd ook nog eens bewust informatie achtergehouden.’ 

Omtzigt zette eerder al vraagtekens bij het beleid van het kabinet ten opzichte van 
de grondrechten. De politicus stelde minister Kuipers (VWS) de vraag welke 
controle op de grondrechten de regering heeft uitgevoerd waaruit blijkt dat de 
maatregelen - zoals de QR-code - proportioneel zijn. ‘Tot op de dag van vandaag 
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krijgen we geen toetsen op grondrechten, terwijl we er de afgelopen wee weken vier 
keer om hebben gevraagd’, aldus Omtzigt. 

Uit onlangs openbaar gemaakte stukken blijkt dat ambtenaren van VWS op een 
opmerkelijke manier met elkaar communiceerden over de aanpak van de 
coronacrisis. Zo zei men dat de noodverordeningen een wankele basis waren voor 
grondrechtbeperkingen, maar dat werd bewust verzwegen. 

VWS was donderdagavond niet in staat om te reageren. Bron: Hart van Nederland, 10 
februari 2022. 

Osterhaus: versoepel geleidelijk, laten we het nu niet verpesten 

Viroloog Ab Osterhaus noemt het raadzaam om de coronamaatregelen ‘met de 
vinger aan de pols’ geleidelijk te versoepelen. ‘Dat is iets anders dan de boel 
helemaal opengooien, zoals een kleine minderheid wil’, aldus de viruskenner. ‘Als 
je alles losgooit, ben ik bang dat je daar toch wel problemen mee gaat krijgen. 
Laten we niet aan het einde van de rit de boel verpesten’, zegt hij. 

Een groot volksfeest als carnaval lijkt Osterhaus bijvoorbeeld nog geen goed idee. 
‘Ik ben van boven de rivieren en weet er weinig van, maar het is een vrij intiem 
gebeuren. Dat is een ideale manier om het virus te verspreiden. Ik zou daar 
terughoudend mee zijn’, zegt hij. ‘Het was aan het begin van de pandemie ook een 
heel efficiënte manier om Brabant en Limburg op knieën te krijgen.’ 

De infectieziektendeskundige wijst erop dat de hoge besmettingscijfers diverse 
sectoren onder druk zetten, doordat veel mensen tegelijk thuis komen te zitten. 
‘Je moet voorzichtig zijn met je zorgcapaciteit. Als je 20 procent kwijtraakt, wordt 
het toch erg lastig’, zegt hij. ‘Dat geldt ook voor andere essentiële diensten, zoals 
het openbaar vervoer of de politie. De vraag is: wat kun je hebben als bevolking?’ 
Daarom moet wat hem betreft goed naar de modellen worden gekeken. Osterhaus 
kan ‘geen keihard ja of nee’ zeggen tegen de diverse opties voor versoepelingen die 
momenteel bij het kabinet op tafel liggen. 

Dat de Omikron-variant mensen doorgaans minder ziek maakt dan eerdere 
varianten, betekent aan de andere kant wel dat we ‘geleidelijk gaan naar een 
situatie waarin het virus gewoon rondgaat en ziekenhuizen minder worden belast’, 
zegt Osterhaus. ‘We zien ook in andere landen dat het beeld niet al te dramatisch 
is. Maar het is nog niet over. Ik wil niet de eeuwige doemprofeet zijn, maar er is 
nog steeds een behoorlijk grote populatie van kwetsbare mensen’, waarschuwt hij. 

Hoe het virus zich verder zal ontwikkelen, durft Osterhaus niet te voorspellen. 
‘Over het algemeen is het wel zo dat als virussen sneller rondgaan, ze meer in de 
bovenste luchtwegen zitten.’ Daarop zijn echter ook weer uitzonderingen, want 
sommige virussen zitten zowel in de longen als in de bovenste luchtwegen. Het 
coronavirus zou zich uiteindelijk kunnen ontwikkelen tot een 
winterverkoudheidsvirus, zegt Osterhaus, maar minder gunstige scenario's zijn 
ook denkbaar. ‘Ik kan diverse doemscenario's bedenken, maar dan zaai ik 
onnodige paniek.’ 

De bekende viroloog hoopt dat uit de coronapandemie in elk geval de les wordt 
getrokken dat ‘we ons beter moeten voorbereiden op de volgende pandemie’. Dat 
die ergens in de komende decennia zal komen, staat wat hem betreft wel vast. 
Osterhaus is blij dat dit nu hoog op de politieke agenda staat. ‘Maar ik vrees dat 
we het over twee, drie jaar weer zijn vergeten.’ Bron: Hart van Nederland, 10 februari 
2022. 
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'Migrant zet kabinet klem met weigeren test' 

Het lukt het kabinet niet een antwoord te vinden op migranten die hun uitzetting 
frustreren door een coronatest te weigeren. Vorig jaar werden 1360 van de 4970 
geboekte uitzetvluchten geannuleerd omdat een vreemdeling weigerde mee te 
werken aan de voor vertrek benodigde afname van een coronatest. Het is inmiddels 
verreweg de belangrijkste reden dat uitzetting mislukt, meldt De Telegraaf op basis 
van cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Eind vorig jaar werd al duidelijk dat migranten die geen recht hebben op verblijf 
in Nederland door de coronapandemie een nieuwe troef in handen hebben om hun 
vertrek te dwarsbomen. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat die troef massaal wordt 
aangegrepen, schrijft de krant. 

Om de reis terug te maken is namelijk in veel gevallen een negatieve test nodig. 
Door die te weigeren kan een migrant toch weer wat langer in Nederland blijven. 
‘Dit is nog steeds de belangrijkste reden dat vluchten geannuleerd worden’, zegt 
een woordvoerster van het ministerie in de krant. De Tweede Kamer steunde een 
motie van VVD-Kamerlid Valstar om te onderzoeken of een test kan worden 
afgedwongen. Maanden na indiening van die motie blijkt er nog geen instrument 
voor. Bron: Hart van Nederland, 7 februari 2022. 

 

@ ANP 

 

Laatste woorden  

Draagvlak maatregelen afgebrokkeld: 'Mensen zijn moe om te wachten. Er is steeds minder 
angst in de samenleving voor het coronavirus en dat heeft gevolgen voor de 
coronamaatregelen: het draagvlak brokkelt in rap tempo af. Gedragsexperts zien het ook: 
‘Mensen zijn er moe van om te wachten of alles weer opengaat of juist niet. Mensen willen hun 
vrijheid terug.’ 

Er was eind november nog veel onbekend over de nieuwe Omikron-variant en dat ging gepaard 
met een toenemend gevoel van dreiging, zo blijkt uit gedragscode van het RIVM. Maar nu blijkt 



254 
 

dat het ziekteverloop bij de Omikron-variant veel milder is, maken weer minder mensen zich 
zorgen om het virus. 

Deelnemers aan het meest recente onderzoek gaven aan dat het tijd is 'om te leven met het 
virus' en te richten op herstel. Gisteren werd duidelijk dat ook zorgminister Ernst Kuipers in 
het beleid een ommezwaai maakt. Het uitgangspunt is vanaf nu: het openhouden van de 
samenleving.  

Hoogleraren psychologie vertellen dat het draagvlak voor de maatregelen rap afneemt. Mensen 
hebben ook heel wat voor de kiezen gehad. ’Je kunt spreken van een langdurige 
stresssituatie’, zegt hoogleraar gezondheidspsychologie Andrea Evers van de Universiteit 
Leiden. ‘De onvoorspelbaarheid en de oncontroleerbaarheid geeft iedereen stress. En door zo'n 
stresssituatie worden mensen eerder somber en moedeloos. Dat kan voor extra weerstand 
zorgen.’ 

Evers is lid is van de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit. ‘Jongeren hebben 
daar nog eens extra last van. Ze lopen minder risico, maar hebben wel meer last van 
beperkingen, bijvoorbeeld door de sluiting van de horeca of de maatregelen in het onderwijs. 
Bij hun leeft nog maar meer de vraag: waarom doen we dit allemaal?’ 

Volgens Henk Aarts, hoogleraar gedragswetenschappen aan de universiteit Utrecht, 
veroorzaken alle veranderingen tijdens de pandemie voor spanning onder de bevolking. ‘Er 
zijn verschillende golven geweest waarbij het virus steeds weer opleefde. Daardoor moesten 
mensen zich de hele tijd aanpassen. Aanpassen aan weer strengere maatregelen. En die dan 
later weer loslaten. Dat constante aanpassen daar houden we niet van.’ 

Dat zorgt voor minder geduld, zegt Aarts. ‘Mensen zijn er moe van om te wachten of alles weer 
opengaat of juist niet. Mensen willen hun vrijheid terug. Want keuzevrijheid en autonomie 
wordt in Nederland beschouwd als een zeer groot goed. We hebben altijd veel zelf mogen 
bepalen. Nu dat niet kan, raakt de pijp langzaam leeg. En mensen zien ook dat de Omikron-
variant op dit moment veel minder ernstig lijkt.’ 

En toch is de hele samenleving nog niet open. ‘Kijk naar de nachtclubs en de horeca, daar 
staat nog steeds de rem op. Maar andere dingen kunnen wél. Dat laatste zorgt voor een afname 
van het gevoel van dreiging en het herstel van het oude leven. Daar rollen we langzaam in. 
Het maakt ook dat er langzaam minder steun is voor de strenge maatregelen.’ 

Ook hoogleraar Evers ziet dat. ‘Dat mensen zich niet meer aan die regels houden is een 
probleem. Als je maatregelen afspreekt, wil je dat iedereen zich eraan houdt. Anders hoef je 
het niet te doen.’ 

Het is juist aan de overheid om daar nu iets aan te doen, vindt Evers. ‘Ze moeten er alles aan 
doen om het vertrouwen te versterken. Dat moeten ze doen door heel goed uit te leggen welke 
maatregelen nodig zijn. En maak het zo concreet mogelijk. Laat bijvoorbeeld weten wat 
mensen moeten doen in het openbaar vervoer, als het heel erg druk wordt.’ 

‘Of zorg ervoor dat het zo makkelijk mogelijk wordt om een vaccin te halen. Dus geen gedoe 
met inloggen op een DigiD voor een afspraak een paar weken later op een verre plek. Ruim al 
die obstakels uit de weg. Maak de drempel zo laag mogelijk. Ga zo dichtbij mogelijk vaccins 
uitdelen, ga met bussen de buurt in of deel ze uit op de universiteit. En heb bij alle 
maatregelen aandacht voor alle verschillende groepen in de samenleving.’ 

Volgens Evers is - nu Omikron minder ernstig lijkt – dit het ideale moment voor het kabinet 
om burgers perspectief te bieden voor de toekomst. ‘Mensen kunnen zo'n stresssituatie 
volhouden als ze perspectief hebben. En je kan altijd perspectief bieden. Dit is daarvoor het 
moment suprême. De ziekenhuizen zijn niet meer aan het vollopen en we weten dat Omikron 
ook weer voorbijgaat. Dit is het perfecte moment om dat perspectief te bieden.’ 
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Het kabinet moet volgens Evers schetsen hoe er voortaan moet worden geleefd met het 
coronavirus. ‘We weten nu dat er een kans is dat er in het najaar ook weer een golf komt. 
Daar moet je op voorbereid zijn. We moeten leren leven met een virus als corona. En dat kan 
je bijvoorbeeld doen door grote bijeenkomsten, zoals festivals, vooral gedurende de 
zomermaanden te organiseren. Dat biedt mensen perspectief.’ 

Juist zo'n vooruitzicht helpt mensen, denkt Evers. ‘Uit stressonderzoek blijkt dat mensen zich 
enorm snel aanpassen. Maar ze moeten wel weten waar ze mee te dealen hebben.’ Bron: RTL 
Nieuws, 10 februari 2022. 
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